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॥ श्रीः ॥ 

आपस्तम्बकल्यसुन्नपरिचियः 
कीन ५०४ ५ १५५२० कनकेन 

पुमर्थान् स्खा्हानधिगमयितु धर्मनियतान् 
श्रतिस्मव्याचारैः समयनिय्तैः स्वप्रविततेः। 

मतिं शक्रन्युन्साष्टौ धृतिमचिचतां च प्रदिशतु 
प्रजानां गाक्षश्धानिशमपि स देवो हयमुख: ॥ 

नमो यज्ञाय परमात्मने । 

वरर; मेः परं धनम्' इति आयोध्यकव्रह्मविद्ासुद्धोधः । 
भवजेनीयमध्ययनं यथादराक्त्युपकारकंः नासम्भावनीयं चेति धन- 
धरयपकैहाः । ̀  ब्राह्मणेन निष्कारणो ध्मः पडो वेदोऽध्येयो ज्ञेय- 
शच ' इति श्रुतिः साङ्गं बेदराध्ययनमन्तरेण विप्रस्य स्वरूपलाभमेवा- 
सम्भावनीयं अध्ययनेन आमुष्मिकं श्रयस्सुसाध च मन्यते। 

सस्मात्साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते । 

हनि वैविककरुले दिश्चयन् श्निमवते श्रयः परमः पाणिनिरप्यनु- 
यद्लि। 

्रेग्रानीं श्रयस्साघनता कथन्नासम्बोधपरिकरभूतानि चाङ्गानि 
क्विश्चान्याक्रःणे छन्नो निरुक्त ज्योतिषं कस्पश्चति पथन्ते । 

नैश्र ‹ हस्तौ कटपोऽथ परठ्यते ` इति परिभरहपरिहाणमुख्य- 
साधनङयतां कल्पानामुपदिशहाति शौनकः पाणिनिश्च । 
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3; 

कद्पसूत्रभव्रसिः. 

1 कर्पद्राद्दश्च प्रयोगपरः । प्रयोगश्च व्रदृश्रनपयोक्येश्रषुले 
ध्मैकनिरतजनभूयिष्ठे कलिदोपत्टवविदूरे ऽवसरे साङ्गसग्हस्यना- 
नाहाखाध्येवृषु महर्षिषु नानाशाखास्थतनदिहायोषसेहारेणा- 
चुष्ठान्रवाहं पचासयत्छु वितेवायास समाक्नीय आमीन । तन- 
स्ततोऽसूषिषु श्रुतर्िषु च पचरत्सु भनुठानयैसुण्यादिश्नोधान 
सम्भावयद्धिः महर्षिियधिकारिकियैशायथ स्मङ्खपयस्रपरकरियया 
धरद्धास्वबुष्ठाठजनासुजिषृक्षया नानाक्षारवास्थनर्तदिषापनङ्गेण 
सुगमा इति ? प्राणायिषरत सूत्रनिबन्धाः । ये किल प्रथन्ते : प्रौधाय- 
नाभ्वलायनापस्तस्वहिरण्यकेरिखादिग्द्राश्यायणलाश्पायननाङ्कायन 
मानववाराह कौशिकवैखानस भार्द्ाजाद्वि तत्तन्मुगरहीननामपय 
भूषितेरेव सूअ्रपदैः । 

[1 व ए 8 स । 

1 तेषां जुहूवत्कल्पः (६३३ सू.) (3८ -१-३ मू.) भूनस्वामिः 
कपरदिस्वामिभ्यां कटपो विधिः इति विषरणात । रामान्िथित। च ` प्रमोगनधा ` 

हति पूरणात् । अन्यत्रापि भाप्यकाराभ्यां कल्पश्षध्णुस्य विभिद्ाध्नम श्िव्ररमाश 
तथास्वमवसीयते । 

2 केस्पसूत्रमदृताबुक्तमेव हेतौ मन्यन्ते भाष्यकारः; गृषोपूणमासौ 
भ्यास्यास्याम इत्यत्र भ्याख्याया भावश्यकस्वोपपतुमाय ` सत्र कियात् 
मन्त्रत्राह्मणम्याख्यातत्वाहदौपूणमासयोः अनधकस्सूतरकरियशः इति ; नश्च न; 

र्शानस्वा्चुत्यथैस्यायतनेः ; अनेकविध्युपसंहारस्म चख । अनो नानकः इति 
भूतेस्मामी (१० पृ.) । 

एवं बोधायनक्पभ्यास्यारम्भे-- 
` * ्रह्मणानां बहुत्वात् एकैकस्यां श्ायायां परिसमासकान् अर्भभ्य घ 

दुरवबोधस्वात् संहत्य विवरणारथं सुखे बुरा कमण्यनृषठायर फर अरव प्रप्रुयुः 
रिति कषप भारग्ध आा्तर्येण › हेति भवस्वामी । 

एवे भाश्रकायनश्नौतदेवस्रातभाष्येऽपि ~~ 
तत्र युरुषक्तिपरिषटारसुपरषय शौनकाविभिराधायैः कश्पाः भरणीलाः इति ॥ 



॥\ 

प्रायोऽन्रषयः चिदेव च श्चतर्षयश्च भाविन इति भगवता 
भापस्तम्बेन न्यचन्धि धमषु ; ' नियमेषु तपददाब्वः, तदतिक्रमे 
विद्याक्रम निस्प्नवति ब्रह्म सष्ापत्यादेतस्मात्। कतैपत्यमनायुष्यं च । 
तस्मारषय्रोऽवरेषु न जायन्ते नियमातिक्रमात्। श्रुतर्षयश्च सम्भ- 
यन्ति केचिन् क्र्मफटदोषेण पुनस्सम्भवे यथा श्वेतकेतुः ' इति 
१-५-"५ ; ? - सुश्रैः। कतेपत्यं-नर्कपानहेतुरिति तत्र हरदस्तः। 

कर्पानां पाणिनिपृ वेकालिक्त्वम्. 
परमर्धि्रणीतानि कस्पसूत्राणि ऋषिभिरेव प्रचारमासेदिवा- 

पीनि भगवतः पाणिनेर्य॑च्साः प्रतीमः। यतः “तेन पोक्तम् ̀ इति 
प्रधचनार्थकपदेन प्रक्रम्य तित्तिरिप्रभतीन् वरेदप्रवकनिष कस्प- 
पर्कृनपि ' पुगणपोक्तेपु ब्ाह्मणकस्पेपु ' इति स्मरति । 

ग्यपि ‹ पुराणानि कल्पान, ' दव्यस्लायमान इव कर्पशब्द स्सूते- 
$पि प्रयोगवरौक्रवेदमागपर इति तस्य च प्रयचममप्याक्नाय इव 
सगरारसिकमिति च वक्ते द्ाक््यते ; तथाऽपि “ पारारश्यशिरालिभ्यां 
भिश्युनटसृ त्रयोः ' इति सूष्े 1 कल्यसूत्रनिबन्धानुवादिनो मीमांसा 
रदीनपवर्तकस्य जेमिनेराच्राय वादसयणे निर्दिशन् कस्पसृ्र- 
प्रयच्नपरम्पगाध्राः स्वपाचीनतां बाढमेवायुमन्यते पाणिनिः। 

' कराष्यपक्रोरिक्रग्र्णं क्पे नियमार्थम् › इति वदन्. वातिः 
क्रक्रारः कात्यायनश्च कण्ठनः पवाह सतस्प्राचीनताम् | 

करपसूत्रनितरल्धेषु च आपस्तम्बीयोऽप्यन्यतमः परथते । निव- 
म्धोऽगं पाणिनैरतिश्राचचीन इति निशिते भाप्यकृत्सम्मतिं वश. 
यामः \ ~" नेदुस्यास्त्यस्मिन्नितिमतुप ` इति सध ‹ सन्मात्र च 
क्पिदहनास् ` इति वार्तिकम् । तत्र च भाष्यस्;-सन्मान्ने च 
ऋषिदैषायनि मतेपम ` यचमतीभि्यूपं पोक्षतीति ' इति । इदं च 
घाक्ष्यम् मापस्तम्थक्रस्पि समभन नवमसखण्डे नवमसूत्रे ‹ अप्रेणा- 
वटं प्राञ्च गुपे निधाय ` इत्यारभ्य ' यूपं प्रक्षाल्याथेने यवमतीभिः 

^ 1 1 
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प्रोक्षति › शति दद्यते। पनमिष्यस्य सिवरणमया गृषद्ाश्णः धयु- 
ज्यते पतश्चकिना ॥ ॥ 

को.ऽश्रापस्तम्बः कद्ाऽसौ 
पतञ्जछिना कस्पसुश्रवाक्यानासृषि वाक्यन्वोक्तः प्राणिनिनापि 

पुरातनपोक्ततया कर्पसूत्राणामयुवादात् कऋषिकृलस्य कल्यादि 
४५० वर्षान्ततायास्सिद्धन्वात् ऋषिप्रणीतानां क्रल्पसूश्राणां कल्या- 
दितः ४५० वर्षान्ता प्राचीनता ढं निश्चीयत इति तु भगवहुनैः। 
याक्ञवच्क्यश्च- 

यमापस्तम्बसवर्ताः कात्यायने सृशस्पती । 
परादारव्यासशाङ्ककिखिता दक्षगौतम ॥ 
दातातपो वसिष्ठश्च धमेदासप्रयोजकाः ॥ 

दति स्वप्रचतेनीये धमनिवन्परे प्ाचीनध्मनियन्धप्रयनेकान् स्भरम् 
तेष्वन्यतमं कलयत्यापस्तम्बम् । 

अचह बोधायनकल्पव्यास्याता यन्नेश्वशः- 
मेधां बोधायनो वो वितरतु सहिनष्यष्टिसाहसरशिष्यैः 

यस्यापस्तम्ब पकाधिकदातयङ्गुषां पारगो मुख्यद्टिष्यः। 
सूतं परायुङ्क नेकक्रमविधिनिपुणाभ्वयुनानाप्रयोग- 

व्यक्तिक्षानोपयुक्तस्फुटसदुगहनपोदसमन्दभगभेम् ॥ 
कल्पामृतं क्षितिुरप्कसाय योऽद्रात् 

वेवाम्बुरारिमधिमथ्य निञप्रभाषाच । 
ब्ोधायनाय मुनिषन्दितिपादपश्म- 

दन्दाय कण्वतनयाय नमोऽस्तु नसम ॥ 
इति । प्रायध्ित्तविचिन्तननास्ि निबन्धे च--. 

वरोधायनं जैमिनि च कौषीतकयाश्वलागनौ । 
वाधूरुकापस्तम्बादीन् नौमि श्ाखाप्रसतेकानि् ॥ 

इति राखाग्रवरतेकेष्वापस्तम्बगणनां दशयति । शष्वहार्पायनि 
` पेङ्किछन्दोगादि पदपुरस्कारेण ब्राह्मणानां प्रमाणतां परददायम् 

भगवानापस्तस्बः राखाविभाजकाद्धगवतो अवष्यासदरेनस्तरका 
लिक इत्यप्यध्यवसातयस्त्यखसरः । 
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पराद्रारेण सह धर्भशाखप्रचतेकेषु परिगणनं व्यासपू्ेकालि- 
कतामेव सुघरयति । 

तत्तत्तपस्विजनसकताधीनपरमपुरुषा ग्रह निचन्धनस्तत्तम्म-- 
` नश्प्रादुभेवोऽपि ' विश्वामित्रस्य सूक्तं भवत्येतेन वै, इत्यादिषु 

ब्रह्म स्वयस्म्वभ्यानषैत् तदपीणासरषित्वम्' इत्यादिषु च श्चतिभिरेवा- 
वेद्यते। पप पव च न्यायो ब्राह्मणेभ्वपि । तत्तदुपदेशपरम्परया च 
प्रचारः! तदुदाहरणमपि तद्सुरोध्येवेति नावद्यं राखाबिभागोत्त- 
स्भाचितेवेति निश्वयस्तंभवः। 

ननु तथाऽपि चिस्त्रतवेदयरिमध्यसगरहीतांराचतुस्सदिताकरः 
णेन प््येक रिष्यप्रवतैकाद्धगवतो व्यासादनन्तरं वेशाम्पायनशिष्य- 
परम्पराप्रवचनषिषयसासाभेदेषु ;- 

' तत्र तैत्तिरीया नाम द्विभेदा भवन्ति ओखः खाण्डिकेयाश्चति। 
तश्च खाण्डिकेया नाम पञ्चमेदा भवन्ति कालेता हैरण्यकेशी भार 
दवाजी भपस्तस्बी चेति ' इति चरणव्यृहे द्वितीयखण्डे आपस्तम्ब 
प्रवर्तितद्राखायास्तन्नास्ना व्यवहारमूल्परसिद्धिकीतेनात् राखा- 
चायैरूपं पय मगवानापस्तस्बः कस्पनिबन्धरूदपीलयवगन्तु 
शाक्यते । चाद्ररयणरिष्यपरस्पराघटक एव भगवानापस्तम्बः कट्प- 
सृश्रक्ृद् पीत्यपि तदीयकस्पस्घु ‹ इति वाजसनेयिनस्समामनन्ति, 
प्फे, कङकति बाह्मणम्, कारकाः, कारव विव्राह्मणम, कौषीतकिनः, 
छन्दरोगब्राह्मणस् , ताण्डकम् , ताण्डिनः वद्धुचव्राह्मणम् माट्विकम् 
व्राजसनेयकम् , शास्यायसकम् , देराखिब्राह्यणम्, शादयायनि- 
ब्राह्मणम् ' इत्यादि शाखलाविभागोत्तरभाविवङ्चादितत्तत्यव. 
तितवेदभागानां प्रमाणतां प्रकटयता भगवताऽपस्तम्बेनैनाविष्टतं 
भवति इति चेश्च ; प्रमाणतया परिग्रहस्य तत्तदृष्टभागपरतया. 
प्युपत्तेः वक्ष्यमाणोपजीवनक्रमेणप्राचीनतासिद्धेश्च । 

प्रघक्तृपरस्परा परिगणितश्च भगवानन्य एवापस्तम्ब इत्यव- 
धेयम् । 
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शयस्वभञ्े करविन्दाधिपेन-तक्षदाख गारग्थागस्त्यादिभिरः 
लिसस्ययोक्त रथपरिमाण्ण्छोकमुदाहरति इति सृध्रावतारणश्रद्ो- 
नाव् गार्म्यागस्त्यादुत्तरकालिकोऽयमापस्नम्ब इत्यप्यवगभ्यते । 

कर्पभाप्यप्रवन्तिः. 

सायुकम्पमेव भरणीतान्यपि कस्पसृष्राणि कालषलान् व्रुरुहा- 
धसां गतानि तैस्तैः चिरगृहीतशुग्वरिवस्या सिप्रा्तसरहस्य- 
वेदार्थः निस्सशयाङषठानायुष्टापनप्रवीणैः परिचयम्खानि संमवम्ती- 
मालोच्य भाष्यादिप्णयनेन समुजीव्यमानानि खाथेकोधनश्चमाणि 
जाग्रति ॥ 

तत्रापस्तम्बकल्यसूत्रबन्दस्य धृतेस्वामिक्षयरिंस्वमिनौ भाष्य- 
कारौ रामाश्चिचित् वत्तिकारश्च परिरक्षकतायां सप्रतिपद्यते ॥ 

कल्पानां मीमांसादशेनपू्वैकालन्धमूलत्वे ॥ 
कदपसूत्राणि च जेमिनीयमीमांसादरानादपि पुरानसानीनि 

तन्सूलभूतानीति च निश्चयः! यतः : ~ ' नास्यैतां रानि कुमागश्चन 
पयसो लभन्ते" इति (१-७४-२) आपस्तस्बीयं कल्पसूष्रम् ` नधा परयः 
प्रतिषेधश्च कुमाराणाम् ` इति (११-१-५१) सृत्रेणानुवदरत्यथेतः । 
पवम्;- 

आपर्तम्बस्य जैमिनिः 
नव सूरन्ननस्षभ्म् (दति (५-१-२१) कऋतुनश्षत्रालिक्रमधश्नाग् 

सुत्रम्) (५-४७-६) इति 
मन्ान् जपत्यकरणातु- (७-१-२३) मन्त्राधाकर्मकरणास्ष्धन् शति, 

पतिष्ठते. मन्त्राणाकरणार्थत्वात् इति, 
(३-८ -१५).(१५-२३-२५). 

पिव्यक्ञः स्वकालविधाना (परि. २-३५) ,„ तयैवारुपृष्यं 
द्न्ग स्यात्. (४-४-१९) 

तुल्यवच् प्रसख्यानात् (»„ २-१६) »; „ (४-४-२५) प्रतिषिद्धे च द्दोनात् („ २-३७) +, „ (४-४-२१) 
स्तामिनोऽग्नेरित्यादि (» ४-६) »„म देवताच्िराभ्कङ्रियः 

ति (६-३-१८), 
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मथद्रव्यविरोध्रेऽथो घरी- (परि २-४६) » तथैवायुपूर्व्या (६-३-३९) 
यान्. 

द्रव्यस्ंस्कारविसोधे 2) 2) | (६-२-३८ ) 

अथे कर्माण्याचारा- (आप. गु. सू.) आचार द्वह्यमाणेषु (६-२-३०) 
दित्यादि. इति 

नैयमिक छेनदणसस्तुतम् (वासिष्टस् ) सोमविधाध्रजसणवाक्येन 
(६-२-३१) 

हत्याद्विरूपणापरस्तम्बक्रस्पं तस्यान्यस्य च गृह्यं चानुवदन् 
ततोयौ ऽचीनो ऽवगम्यतते । 

पवम् ;--~ 

अधिकारिण प्रथमेऽध्याये का. १-२५ सू. जे, षष्ठेऽध्याये 
यागदहोममेदम् ४) मद-२० 3 3 --२,७- ८ 

मित्यान्यतुपरयानि 2) ७-र९ 3; ६-२ -१--७ 

गवङ्ककास्यादुषठानम् २६ 3 ॐ द- २-८-१० 

प्रायश्िससाफल्यम् . ७२ + > ६-२-७9 
मन्धरदस्दाथेम् ५ 3) २-१-३२ 
यञुङैक्षणम ११ द 2; 7 २-९-२७ 

अष्याहारहेतुम् 94 9 >; 1, २-९-४८ 

मन्त्रेयस्तानिणयम् १ |, ४ 2) 2) २-१-८७ 

मन्त्रकमेसंबन्ध- =», ४९-५३ ›, + १२-२३-२५ 
कारम्. 

उपाद्युश्वारणम् , धधे + >) २-१-४१ 
चर्हिदशव्दशक्तिम् ›, “द # ˆ १-४-१० 

प्रकुतिषिरुद्यर्थता- › 92. ६-८-९ 
हेतुम्. 

प्रतिनिधिविखारम् ,›  <द-१०० , > ६-२३-१ २-४१ 
मथेद्रध्यादियला- +, १०९११०४ „> ६-२३-३९, 

बलम्. 
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2, ॥ 2, 

~~ ? ५६ 

१८ ‰~ १1१ 

१ क्ानाध्यायेन 

1 र #१ 

६ यदौ ऽध्याय 

इति वेदाथ निणयोपयोम्यथेमीमांसनं कस्पसृत्रहत्काम्यायनः 

पूवैपू्वकस्पनिवन्ध प्रवचनादिप्राप्रं दृरौयति : नंद्रचे च विस्तरेण 
जञेमिनिः। 

पवम्-- 

ज्ेमिनिः विधिलक्षणम् 
2 ब्राह्यणटश्चषणस् 

१) प्रन्ञ 

॥ ̀  4 

2 99 

१-१९-१ # 
२-१-२२ 

99 

निणेयम्, 

त्थाष्राहः ६. 

मन्वाणां यज्ञाङ्कताम् १२-३--८५ 

परिमाण २-१-४६ 
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११ फटखार्थपुनद्धवणे (- र --२् £ 2) 99 

कर्ममेदस्. 
श } पवर्थ नुसम~ “५-२-१-१२ 39 १३ 2) 3 

यादि. 
११ प्रधिक्ारि ६--१-->-१--१२ 92 9) \9 2) 

नियमम्, 
„ प्रतिनिधि ६-३-१३-४१ 7: कः क 

विचारम्. 
» सोमाधाने ऋत्वा ५-४-५-र, ५ २८ १ 

द्रनीक्षाम्. । 
११ पवमानष्टवि- १ १.-४--२२--९५ 2) 93 ग 

विंषयव्यवस्थाम्,. 
 दचिहोमपदा- <८-४-१-२८ 9 ॐ < > 

थम्. 
५ अतिदेक्विचा- ८ अध्यायेन ५ ॐ ॐ ॐ 

रम्. | 
9१ उहटविच्ारम् ९, 9) 12 १ 32 

१४ पो $ आमिक्षा ८-२-१०-१४ : 2) छ ^ 2) 

१ 2१ १९२३ 

गाश्च प्रातदोहविकारताम् 
त्यश्च स्धीय कस्य वेदाथनिणय परिकरं निरूपयति जमिनिः 

तमेवं च सस्याषादः। 

पएवमनादहैः कारात्पवहन अचुष्ठानतत्प्रमाण तत्पचार प्रका- 

यणां विचारः नैस्तेः करपकारेः सक्षेपविस्तराभ्यां यथायथ निरू- 
प्यते इति ब्रहुपु कल्पनिवन्धेषु को चा यज्ञकमोपेक्षितो न्यायनिणे- 

यादिरनिरूपितोऽवशिष्यते इति महाप्राशमुनिजनपूरवपूर्वश्चुष्णे- 
नेव पथा ज्ैमिनिरप्याचायैः सचरमाणः वहुसग्राहिणं विपु दशन 
प्रवर्तयामासेति विश्वसिमः जेमिनिसून्रेषु तसदषिनामग्रहणमप्ये- 
तदुपपादयति । 
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एवं बादरायणोऽपि---' पारिश्रवार्था इति चेश्न षिशेपिनत्वान् 
इति सते पारिपुवदाब्देन (२० भ. द ख. ७ सूत्र) आपस्तम्येन यानि : 
'द्रक्षिणेनाहवनीय होता हिरण्यकशिपावुपयिदाति पारिष्रष भाव. 

न्यवं चाचिख्यासन् ` इव्यनेनानूदितानि ; भाश्वलायनेन च : - 
दक्षिणत आहवनीयस्य दहिरण्यकशिपावासीनोऽभिषिक्ताय पुत्रा 
मात्यपरिघ्रताय राक्षे पारिष्रबमाचश्षीत ` इत्यादिना नषाहसमाप- 
नीयानि यान्याख्यानहसनानि विषितानि तान्येवानुषदतीनि तनोऽ- 
वौचीनमेव बादरायणीयं दक्तीनमपि । गृष्यतात्पयेदरीनेऽपि ;- 

नानासाधनकाः 'नानाशाखास्थाङ्कका(ः मीमांसान्यायसष्टसन 
निर्धा्ैवचनव्यक्तिकाः मन्दयुदधिभिरिदानीन्तनैररशनाःः भभ्राने 
चायष्ठातुमहक्ताः कर्थं चन प्रस्यवेयुरिति ङपाषिष्वेतस्कनया 
सूत्रकारेण "यज्ञ व्याख्यास्याम ' इति परिभाधायामेकविशतिथ्नान 
संक्चेपतो व्याख्याय ताचन्मात्रेणासुपयोगात् ' भथातो दश्पृण 
मासौ ` इत्यारभ्य श्रौता दवियक्षसस्थाः क्षामवत्याकयो सैम. 
त्तिकाः प्रसङ्गात्काम्याश्च विहोषतो व्याख्याताः इदयाह सुदशना 
चार्थः । 

अत्र च सर्वैविधमीमांसान्याययुन्देमपि पूवैपूैकल्यस्श्रप्रयर्मकष, 
मुनिपरम्परथा संक्षेपविस्तराभ्यां पवत्यैमानें परश्वरतीत्यभिभरायः । 

सति चैवं यक्षदासरव्यास्या तत्परिगरहीतपदव्यास्या- 
निवन्धा इव मीमांसाददोनमपि यश्चशाखव्यास्यारुपमेषेति सिम 
भवति । 

इत्थ च यक्ञदाखन्यास्याभिरखिराभिररेककण्ठयेमेय बेद्राधैति 
कतेव्यता पूरणीयेति सिद्धस् । 

यज्ञशाल्लव्याख्या तत्परिगृदीतवेदव्यास्या तथा विधधमीम- 
साददनरहस्य वेदिन पव यज्ञशाखभूतकल्पसृभविवरणे प्रभवन्ति । 

तथाभूता पव धूतैस्वामि कपर्दिस्वामि गमाण्डाराः आप. 
स्तस्बीयकस्यसू्निबन्धे भाष्यकारषृत्तिकायाः यक्ानुष्ठानमाम 
सरक्षकविपुलनिबन्धप्रणेतारः भथन्तेतराम् । 
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मीमांसापुरस्कारः तद्धथाख्यातुपयैन्तोऽपि । 
एवं च-- 

धमं प्रमीयमाणे तु वेदेन करणात्मना । 
इतिकतेन्यताभागे मीमांसा पूरथिप्यति ॥ 

शत्यपि बहुतरयक्षश्षाङ्सारविरहदकोडीकारनिचन्धनाद्रमूरुकम् । 
स च आदरः यक्षश्रास्तदुवन्धिनिवन्धनाविरोधेन मीमांसा- 

व्याख्यातरृष्वपि प्रचतेते नानेवविधेषु । 
तदेतत् भाष्यकारादिभिः तत्न तत्र॒ मीमांसकाभिप्रायतदिः 

लश्चणस्वाभिप्राय निवेदे्विरादीक्रियते; तजन कानि चिदुदा- 
हुगामः-- 

१ रञ्च ;-- $ सृ.-- होमः प्रधानमित्युपदेश्यः; दोमसाध्यो धमः 

१4 ५, 29 

19 (९५9 3) 

११ (4 ८५६ १४ 

१४ ५४१ ); 

फलकरणमितिन्यायः (भा). 
दाखलाविधयकामनाश्चुतो ;-उपदेशोऽध्वय-- 
कामः; प्रज्रसार्थ॑मितिन्यायः (भा). 

यत्कृष्णोरूपमित्यस्य प्रह्तावप्यूह इति न्यायः; 
अनूह आपस्तम्बस्य. 

गीष्ैपत्यभ्रथत्युत्तरं कर्मयक्षोपवीत्येव ; नेत्युप- 
देश्षः ; उपस्थानान्तमिति न्यायः (मा). 

उपधायकपाखानि प्रातर्दोहं कत्वाऽङ्ारा- 
ध्यूहनमित्युप्देखः । अङूत्वाध्युहनमिति 
न्यायः । (भा). 

गुणकामानामग्रचुत्तिविंरूतो ; नतूपदेशः । 
(भा). 

जिः पर्यञ्चिकरणं. दोष्टयोरपि ; ब्राह्मणे पुरो- 
ाद्राद्रहणं प्रदह्नमापस्तम्बमतात्। मीमांस 
कानां दिबह्नां पुरोडाद्ानाम् । (भा). 

भरण्योराहरणादि ; पुनश्वे्िषु चिद्युदूदष्ठी 
प्रयोगमेदादित्युपदेद्राः ; अनङ्गत्वादिति 
मीमांसकाः । (भ). 



सायमुपक्षम प्रातरय्रीमसनिहाश्र संत्रक्रागणां 
मतम्; सायमािकामो द्रस्यनियमश्च | 
मीमांसकानां नु कर्मनाभेवाभ्निहोश्रिनिन 
सञुदायस्य ; तेधां यस्मिन् कस्मिन होमे 
आरम्भः । (भा.) 

आग्रयणेने यक्ष्ये स्वग सोकमवाप्रथानीनि 
सङ्कल्प आदौ मीमासकमत्या ¦ यश्रानास्नानः 
कामः न तत्र कामभितघ्यमित्युपतेहाः  ( भा. 

आगन्तुकत्वाद्ाश्रयपस्य भविस्य मस्योभ्थः 
क्रियन्ते) मीमांसकानामाद्रयणस्य प्ाध्यम्य- 
मित्यनित्यस्य भरयोभम दति सगुणसिगुणः 
साध्याः ्रङृतिरिति तत्र नस्यं म्वनन्त्रम्। 
(भा). 

यदपि मीमांसकैः वेशषयरेव्यामिक्नासाहन्यर्यात् 
दण्डिन्यायेन वैश्वदेवदाष्रस्य प्रधृलिरुकता । 
यर ब्राह्मणोक्तं निवैखनमाभियते । (भा). 

षडुत्षिजः पद्युबन्धस्य कर्मकुषन्ति । यश्चपि 
दमिता पणं करोति ; नथा ने भवन्थुन्वि् । 
मीमांसकैरष्वर्योरेव हामिलृत्वे उक्तेऽपि 
विश्वसूज्ञामयने ' दामितोप्रौो विद्ांपनि 
इति अभ्वर्योरम्यस्य शामिरृर्वद्दीनात् 
आन्यद्ामिता } तस्य ऋन्विनटुं नाम्नि ¦ (षृ). 

तस्मादनागते मुख्यक्राले नन्प्रमारण्धमिति 
शानं निमितसम् । तस्यावस्थाभेको निसं 
गरहीतमिति । मीमांसकानां तु निरतादीना- 
मप्यविवक्षा यकारे तन्भश्श्सिमात्रे निमि 
तम् ; (र), 
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१३ ;; अध्रीवरुणाभ्यां स्विष्ठङृद्धधामनुनहि ; अन्न 
वरुणो स्विष्टकृतो यज्ञेतिमीमांसकाः (भा) 

९९ », अश्नीदौपयजानगारं हरन्त्यादि पाद्यकम् यद्य- 
पीष्टिविधिः; पणीताविमोकमाञनान्त- 
वचनादेव मीमांसकाः (भा). 

४ नष्टा पुनरागता ग्रहान् सा च दक्षिणा सत्त्व- 
वतामिति मीमांसकाः पधानदशक्षिणान्त- 
भावादिति । तन्तु नोपपचते तस्मादज्गभूतैक 
दक्षिणा (भा) 

प्वमादीनि बदह्रन्यदाहरणानि द्रष्टव्यानि । 
स्प्रमेव चाव्रतीन्महादेवः-- 

याक्ञिकास्सृच्रकारणां मतं बुधा स्वयं तथा । 
न्यायेस्तत्सूचितैरेव द्रढयन्त्यक्कुतोभयाः ॥ 
प्रसिदिमसुगङ्घन्तस्ते मान्याद्रभौतकर्मणि ॥ इति ॥ 
तज्जैमिनिमतापेतमिति समे दूषणं न हि ॥ इति ॥ 

जैमिनीयेस्तु पटुपररुतित्वमाशङ्कधथ दूषितं न्यायेन ; तत्त॒ अस्मच्छा- 
खोपदेशसूचितन्यायव्यास्याने सूत्रतात्पये ददितर् । अनोऽस्र- 
ससृत्रे ऽयमेव प्रकारो हेयः । इति ~ 

न्यायोपद्रेशयोः केचित् विकख्पं ब्रवते न तत् । 
गुक्तं स्यायो ऽनुमानं तु श्रतितुल्यं कर्थ भवेत् ॥ 

धति च । अतः मीमांसकोक्तेषु खससप्रदायाविरुद्धमेव आराह्यमिति 
याक्षिकपश्चः । 

देवताविप्रहादियक्षशाखन्याख्यातपरिभ्राश्यमेव ॥ 
यश्च जैमिनीयव्याख्यात्णां परक्रमः-- 

कथमपि न देवताया विग्रहादिखीकारः) शब्दमाञ्न देवता | 
अर्थस्तु खेतनोऽखेतनो चा कश्चित् खीक्रियते; न तु विच्रहादिमान्। 
उपासनादौ परे ष्यानमाष्ा्य तस्य (भाद्दी. ९-१९-४) इति । 
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देवताया विग्रहाद्यस्ति; न तु तस्याः 'सलध्यन्य चिकन्पासं 
हत्वात् (दाखदी.) इति च ¦ सोऽयं वद्र ङ्ायरस्यामिनमारभ्य 
मीमांसकैः जेमिन्यभिग्राय इति एतसकेनैः यथामनिय्रलं न्याग्ादि 
निरूपणे्व्यावण्यमानः भरचरति । 

तेषु च वादिषु मुधेन्यः खण्डदरेवः स्यं समुखिलम्श्रनान्परय 
परिचिन्तनशक्तोऽपि शवरार्विपूरवपू्वमीमासकपरम्परयसस्समाभ्ा- 
सप्रचारमाच्रधिया वादमिमसमुपवण्ये "मम त्येवं सवनो वाणी 
दुष्यतीति हरिस्मरणमेव शरणम ' इति मुक्कण्टमाजूधुषतं | 
तदेतच्छरणवरणे निसिरूपूवेमीमालकषगोप्रलिमिधिस्थामस्थिनिने 
तेन कृतम् । 

न खलु जेमिनेराशय इति वभनमान्रण पत्यव्ायनिया हाग्णरणं 
वस्तुतो देवतातत्प्रसादादिनास्तिष्यहतमतः प्रकृशिगोकरस्स्यात् । 

मीमांसासारसवेस्ववेदि परमधामिकविदधगुन्दपरिगृहीनकल्य- 
सूत्रन्याख्यात्बेदव्यास्यातुसृक्तिसिद्ध भगयनो वेदपुरयस्य निगु 
मादाय स्वपूर्वपुरुषपरम्पगोपदेश्परिपरामं दवनानन्प्रादुादि सण्वि 
कताविषयं जानात्येव खण्डदरेयोऽपि । 

परिपास्यमानपरस्थानपरिच्यपाथमिकभद्ाभूषकस्य साहजिक. 
पारवातिद्ायस्य ससो गर्मिंसोधकया पर तथा सादोदधोधः । 

न च जेमिनौ ब्रह्मवादिनामपरेसरे कथिद्ोधभागोपयिन् स 
शेता उद्यङ्क्ताम् । 

नित्यनिषिद्धयोरिष्टानिष्टफल नास्तीस्यादिनिध्धभतमिश्रारि 
निरसनेन मीमांसास्तिकयसपवनेदम्प्थम् 

निर्वोषत्वेकवाक््यत्यं क था रोकस्य ₹ श्यते 
सापवादा यतः केचिन्मोक्षस्पर्गावपि प्रनि॥ 

इति अधिकारिमेदमिनश्नस्वगेमोश्षपुरधार्थन्नाखाथ्यमर्यपष 
नेन तव्नभ्डुपगमनिन्तां ख प्रकटयन्तः ; `यदा भष्यनागेऽ- 
ध्यापयितारण्च पद्वेस्था वा वेदेवाक्यतदर्थरपाष्यालोशयन्ति तदा. 

। ताधता तु ध प हलाककाणां 
प्रतीति भावना नोत्पद्यत इति र्षपरतिपाद्नक्षमतरधोरथ 
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न्यायोपनिवन्धनात् मीमांसकैः केवर यरा एव पीतम्, इति च 
वद्रन्तो (१-३-६) वार्तिककारः संथ्रतिपन्नेदाथवित्समतन्याय- 
निवस्धनरूपा मीमांसेति ; मीमांसकानां च बाह्यताकिकतन्मागे- 
मविष्पतिवोधनाधिक्रासो महानेवारोपितदिशिरकसति, न तु परम- 
वैदिकपरिशरहीतपथकद्थन कर्वैव्यतापि इतिं च मन्यन्ते । 

सनातनधर्मायुष्ठानमागेनिएटाश्च अनुष्ठापकवचोबृन्दसामरस्य 
धीपरिभूषितहदयाः कल्पसूज्रव्याख्यातार पएवमातिषठन्ते ; तथाहि-- 

ततीयप्रक्ष--पिष्रङेपफटीकरणहोमविषये --, अस्य दोमस्य 
आदित्यो द्वैवता इदयान्तर पुरुषो वा इति वृत्तिकृत्. समाण्डारः । 

तुरीयप्रश्च - वनस्पतील्याभिरससधन करिष्यामीति इतिः; 
आहुनिभिराराध्रितत्वात् इति च भाष्यकृत् धूतैस्वामी । 

तुरीयप्रभ--ज्योतिष्मतीष्या यस्यािहोत्नाथैमुद्धतोऽभरिरहु- 
ते ऽभिहोन्े ऽनुगच्छति नस्योत्पत्तिः (भा.) † 

यः पूर्यमनुगत आहवनीयोऽचिः स पवायमन्निः योऽत्र 
देवताभूतोऽश्चिः । पूरवैमनुगतस्यावक्षाणस्थस्य ज्योतिर्मनिं 
विनष्टम् । तच्राहवनीया्रैः ज्योतिष्मतो विनष्स्य देवतात्वेना- 
ल्वेयास्। ` यदेवास्य ज्योतिः परसय प्रतितं तदेवाचरुन्धे ' इति 
विनष्टस्य ज्योतीरूपस्यारष्टात्मकस्य परतिसमाधानार्थैयमिष्ठिः इति 
तन्नद्न्तिः । 

तुरीये प्रश्च ̀ -उपाचसोेति मनर उक्ते गाहेपस्यादिरदैवताभूतोऽ- 
भिकिकमुपसक्रामति इनि भाष्यम् । 

परं प्रश्च-दहोभेनाराध्य आदीर्भिरुपस्थानेन याचते, देवता 
कोपश्रसङ्गात् इति दृत्तिष्त् । 

पठ प्रश्ष--नवानामय्रप्रापण देवानाम् , तदाग्रयणकर्म इति 
शरूतैस्वामिमाष्यम् । 

समे प्रञचे -वेभ्वदेवाब्दनिवचने--अन्ेदं प्रयोजनम् आभ्चे- 
याद्यष्क्मसखमुदायेन अग्नधाख्यः परमात्मा यष्टव्य इति क्ानम् 
ति ब्रुसिः। 

६1.075. #0. , 
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अष्ने प्रच -प्रजापतिर्मनसान्धोच्छेत इनि होमेषु नसवर 

स्थापन्नसोमात्मना यक्षदेवतान्वात् सोमस्य दवतारूपन्बम् ॥ 

इति वत्तिः) 
दवादचो प्रश्ने इन्द्र पब देव्ता परमात्मरूपः आत्सन इन्द्राय 

इति श्चते : इति चरत्तिः। 
इष्िहो्रकव्पे-- स्वं मरिमानमाचषह ' इति मन्न प्रग 

स्वमते तु सर्वदेवताऽऽवाहनाङ्गत्वेन सर्घदे बलानां स्थकीय महिमान 

मावहेति वाक्यदोषः। ‹ पष यै देवानां मष्टिमा यो दिष्णुः धर 

मेष्ठी ` इति सवेदेवतान्तर्यामिणं विष्णुम् इनि वृक्िः । 

तुरीये रभ्--असति कामे कामराब्दो स्युष्यते । सत्यपि यो 

वसने श्रेयः । तद्धि परमे परदैवताप्रीणनमे परमनिश्रयमायनि 

सर्वदाख्राणां मर्यादा । यथोक्त गीतासु 
कायैमिवयेव यत्क्म-सात्विको मतः ॥ इनि) 

सुू्रकारश्चाह-- नेम कोकिकमर् पुरस्कृत्य दर्माश्चर नू+भनूल्प 
न्ते इति निश्च यकामहतस्यानन्दाजुपदिदति ` इनि च नृति 
इदु द्रदत्तः। 

पवं ' परमात्मरूपिणेऽग्रय ' इति : ` एवं स्थत नेयम् ' इनि 

वेवतावाच्यश्नधादरराब्दानां पर्मात्मपयैवसायिनाम् । 

नाना पाठकैन्रह्मकथा कर्तव्या ‹ दव षा मप्र नैव किथनामीत् 
इत्याद्याः इति ब्रह्मविचारम् । 

‹ महदेतच्मजापतेराराघनस् ` इति लकराराधने च वृशेयति 
कपदिस्वामी । 

कल्पान्तरकारा मपि कमसाद्ुण्यावहां दषतास्तुनि नितध्नन्तिः 
यथा द्वाह्यायणः- - "ब्रह्मोद्य वदन्ति; भायश्रीं व्िष्रैमुरिनि धानः 
ज्ञय्यः चतुहोतारमभिग्रस्यैतदिति गौतमः ' इत्यादि च । नद्धाप्यः 

छत् धन्वी तस्य तस्य परब्रह्मप्रनिपद्दकनामाषह । 

पवमादिभाष्यवृत्तिपरिशीखने शब्दानिरिक्ता दवस भनरास- 
धनं तत्पीतिकोपो तस्य हविषुपभोगः फलश्रद्रत्वं च पतस्तर्कानुगुण- 
वि्रहवत्वं च श्चुतितात्पयैसिद्धमिति निर्थिहयसेषावगम्यत् । 
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न चैवं विधसत्कर्मकलापोपदरपरिगणितो जेमिनिर्मुनिर्निस्स्व- 
रूपां दवतां वेदार्थं दत्युपदिशोत् , 

आश्वरायनग्रयोगदीपिकाकूत् मश्चनाचार्योऽपि द्वाद भश्च 
‹ यद्यपि प्रङृतिभावनि्णये द्ैवतासामान्यं दु्रमिति स्थितम् , 
तथाऽपि मौपमानिकद्रव्यसामान्यात् प्रवयक्च देवतासामान्यं बरुव- 
दैव इत्याह । चत्रिकाण्डमण्डनव्याख्याकारोऽपि देवताविग्रहादि 
निसयाकरणस्य नाचमिकस्य उत्सूत्रां समर्थयत । (२१ पर.) 

सत्याष्रादकस्पव्याख्याता महादेवोऽपि वैजयन्त्याम् ~ 
इन्द्रार्था न खौकिकाः येनेन्द्रादिपदानां खोकतदशक्तिय्रह- 

स्स्यात् । कितु तेऽपि शासनादेव ज्ञेयाः। राख च विथ्रहवत एव 
यूते । तत्रैव शक्तिग्रहो न तु बिच्रह.विधुरे व्यवहासोप्स्ति। नच 
शब्द णच तावदेवतास्वरूपम् प्रदार्थत्वेन पमाणाभावात् तादग- 
प्रतीनेश्च। तस्मात् यादृशोऽयं शक्तिग्रहः तादगोव तत्तदेवता- 
शाब्डेन वाच्यस् । तन्नैव देचतात्वन विधिः। वाद्रायणेनाप्यय 
महाः प्रतिषादितः इत्याह । 

सायणाचार्य अपि वेदभाष्य दचताविग्रहादि समर्थयन्ते । 
देवताविद्हयदि जंमिनिस्षमतमेव. 

कथमिदं देषताचिग्रहादिनिराकरणस्योत्सूजत्वादिकं महा 
निवन्धाक्षेपरूपं ध्रटेत ? कश्च तत्समर्थनपक्रारः 2 इति चेत्; 

अत्रेदमचधधीयताम् श्रीमन्निगमान्तगुरूणां जमिनिहदयावेदनेन 
निर्गवतवादि प्रनिबोघनम् (तत्वरीकायाम्) ; - 

‹ अपिं चैतं नवमाद्यपदे फलदेवतयोश्च । न चोदनातो हि 
ताद्रुण्यभिति भरसक्तयोः फल्देवतयोर्मध्ये देवताविधयाणि देवता 
घा श्रयोजयत् श्त्यादीनि सूत्राणि यानि तानि व्याकुर्मः-- दव- 
तोदैश्चेन देयं द्रव्यं देवता न प्रयोजयत् कतः ? कष्यादिवत्फङ- 
साधनभूतक्रियाया प्व प्रयोजकत्वोपपत्तेः त्राह -- 

सू. देवता वचा प्रयोजयत् अतिधिवद्धोजनस्य तदर्थत्वात्, 
(२-१-६) वा श्ग्दददाङ्गानिवतेकः। हविरुदेश्या देवता फलार्थिनं 
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स्वौसधने प्रयोजयत् । कतः भोजनस्य नर्भन्वान् भोजनस्य 
हविषरस्तत्समपणस्य च तदर्थत्वान्-तच्क्रेषन्यात् । सेप्रवनभूना 
हि देवता प्रधानतया स्वार्थ द्रव्यतन्समर्पणे प्रमुङ्क- 

क्रियाप्रधानवाक्यपु न्यग्भूतापि हि देशत । 
तत्तन्मन्रादिसाम््यदार्भप्राघान्यद्राणिनी ॥ 

त च वाच्यं विग्रहादिपश्चकायागान्न प्रयोश्नी गरेयनिः; स्मृन्युपरयाग- 

न्याथद सने त्वाधितैस्तत्मिद्धः । अतौ यथायिप्रहादिमाननिथि 
राराध्यः स्वार्थ स्वाभीष्रमुपच्ररणं प्रयु तथा देषसापीनि । 

‹ म्वच्वाश्च ` (९.१-७) अथतः प्राप्यत शत्यो विभूनिः 
अथ्यैत इति वा | अतः नदभाकत्दनागध्या अनीधिसिनभ्रगरर्यी 
द्प्रयोजिकरेति न शङ्कयम् । परा गतय देवना स्धरस्य्। सक्षियुका 
चापरा यथाऽधिकारं तत्तव्रभूतीनाभ् । 

तथाऽपि निरपेक्षा दवना न कुतधन्परीयन न किप्ीणानि 
ततः कथ प्रयोनिकेत्यत्राह-तनश नन सम्बन्धे; (*,-१.८) | 

ततः-नैरपक्षय ऽपि नग्दवनीत्या दयौदायशानिन्थाः परिनरयः 
माणायाः प्रसेदुष्या दवताया प्व टलः परिचरलां रथाभीप्रफारन 
सम्बन्धः स्मुत्युपचारादिभिरेवं सिद्ध दति पूर्वपक्षः । 

राद्धान्तस्त॒- 
अपि वा रान्दपूरवैत्याद्यक्षक्म प्रधानं स्याल् (०.०. भत्रे भपि 

वेति सार्धाङ्गीकारं पक्षव्यावननस । यद्यपि वरयसाविप्रहाररि पञ्चकः 
दु्निपेधम्। द्रव्यादयपश्नया संप्रदानस्य प्राधान्यमे । यज्ञश्च चषा 
राधनवाचितया यागस्य तादर्थ्यं सिद्धपरथाक्यधु च पैरावग्धधनयो- 

स्खरूपमनन्या्धमामनामः : तथाऽपि कनैध्योपदशपु ग्रशाद्विरुषं 
कमं फखसाधनतया चोदितत्वात् पधानं सन् साध्यनया गुदर 
रोहेण पुरुषं प्रवतेयति । इत्तनं च दवतादिक्रियारापभूनम 

ननु फल्भव्ाया देवताया भाराध्यत्वेनं पराधान्यमनुशोश्यामहे? 
अत्राह \--गरुणत्वे देवता श्चुतिः (०-१-१०) । 

हेविः प्रदानं परति गुणीभूनां हि दैवसामयुशषणुमः । मन्व्राये 
वादोपस्थापितं देवता पीतिरूपमपूर्वे चोदितस्य कमणः क्षणिकस्य 
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कीन्छन्तरभाविकरद्वासनयोपादीयेत । अतो वास्तवप्राघान्यद्ालि- 
न्यपि दैवता फककामप्रवतेक शान्दप्राघान्यक्रियाशुणीभृता न 
प्रधान्येन प्रयोजिकरेति। अनिथेस्त्हिं कथे प्रयोजशत्वम् ? इत्थमि- 
त्याह ; --अनिथो तल्पधानत्वमभावः कर्मण स्यान् (९-१-१९) 
भातिथ्य प्रन््रतिथेः प्रधानत्वं प्रासम् । अन्यथा दि नद्यै कर्मणि 
प्रयोजक्राभावात्तदभावस्स्यात् । तत्सपर्याविधिरेव प्रयोजक इति 
नेत् ; तच्च प्रत्याह : -तस्य प्रतिविधानत्वान् (२-> ९२)। 

अनिध्यक्र्मणो हि अतिशथ्यागमनप्रतिविधानायैचव चोदना । 
क्रियाप्तत्त पुख्पसमाहूता तु देवता । 
सन्निधत्त तदिष्ठाथ न ततस्तत्परयुक्तता । 
भनिशस्तु स्वय प्राप्तः स्वाभीष्टं च पयोजयेत । 
तदिण्राचुविघानेन नत्सपर्याथेतोदना ॥ 

प्रन: प्रा्तापाप्रवितरेकादनिथिप्राधान्योक्तिरिनि । यधा चातिथेचि- 
प्रह(दिमत््रे तदुपचरणाचुष्ठानस्य न कदाचिन् क्षनिः पर्थु स्वरूप. 
च्छा ध्व; पव दव्तायास्नदत्वेऽपिः न चाज तस्यतिश्चेपसाफस्पर 
पदयामः । गुणी भावसाधनेऽपि किं फर्मिति चेत् ; अनिर्धा{रेत- 
ास्तवप्राध्रान्यानामपि कमैश्रद्धा संमथैनम् इति । 

प्रूजपु नत्दैनेषु पूवेपश्चिम पक्षयोः । 
्वनाप्चप्रहादने परतिकेप्यत्वम्ृचनम् ॥ ९॥ - 
दायरे पू्चपरक्षोक्त देवना विग्रहादिषु) 
सवतः प्रामाण्यवेदिभ्यस्स्वदते न निराछनिः ॥ २।. 

समरस्योपनरारादन्या थदरनिश्च स्वभाषिनम्। 
नन वाड््ात्रेण निद्नोनु शक्यते नास्तिकरेनरेः ॥ ३॥ 
भद्रन कतकौभ्यां श्चुता थौनामपङ्गते ! 
न्रायौकादिमलापत्या सर्वो प्रव संभवः ॥ ४ ॥ 

श्वनानां विन्रहादीनां कर्यत्वोक्तिश्च मोहजा 
श्चुताक्वाद्यभावस्य कर्पने गौरवं तु वः ॥“॥ 
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क्षणिकस्य फलदां किं भवेदिति चिन्न । 

दवार्ङ्खसेरवरं तत्र ्ुप्द्वार परिग्रहः ॥ ६॥ 

देवतानां क्रियात्वं कर्मणां च तथता । 
मुख मेदेन सिद्धत्वान्न मिथो बाधमहेनः ॥ ७ ॥ 

आदित्यादिमतीरङ्गे स्थापयन् वाद्सायणः 1 
देवतानां प्रधानत्वमथसिद्धमसूत्रयत् ॥८॥ 
नासिद्धदेवतारूपदण्िश्चान्यत्र गरुज्यते । 
न च सर्वत्र निवौपे कर्प्यो रटिविधिश्मः ॥ १॥ 
देवतानां तपश्चयौदयक्तिश्च न विरुध्यते । 
स्वाधिकेश्वरतोप्राथे प्रचरसेर्पप्रसितः ॥ १०५ ॥ 
प्रशासितुश्च घृणया धमसस्थापनार्थिनः । 
तत्तत्कमेप्रवृ्तिस्स्यात्कमेवक्यायुसारिणः ॥ ;२ ॥ 
ति क्स्थावर निर्जीव तत्यतीकः गुणक्रियोः । 
अभिमत्यञुवन्परेन देवतास्तदपि श्रुतम् ॥ ६२॥ 

ह विभेदानुसारेण फलमेदप्रदायिना । 
प्रतिषिद्धः प्रकोपश्च राजादिन्यायतो भरेत् ॥ ?३॥ 
यदिश्चुत्ययुसारेण स्वभावो हविसदिषु। 
तेनैव तत्तद्मराध्य स्वभावस्वीक्रियोचितो ॥ १४ ॥ 
मन्ताथेवादे सिद्धेऽपि यत्न व्राधा न दषते । 
तन्सूखास्सृतिरप्यन्न न वाधाहौ स्वसूलवत् ॥ १५ ॥ 
पयाये च विशिष्टे च दैवनामेदकद्पनम् । 
तन्तच्छब्दोपधानेन तदुदेद्यत्व सिद्धये ॥ २६ ॥ 
विदित्वा स्वमन्वत्वं नास्तिकेसस्तिकेपिथिह् । 
गेरजसप्यत मन्द्त्वं शोच्यास्ते सूक्ष्मदररिभिः।॥ १७ ॥ 
द्व्यदैवतसामान्ये बलीयो द्रव्यमित्यपि। 
प्रत्यक्षे च परोक्षे च परमाण प्रस्थिते्शास् ॥ १८ ॥ 
दन्यस्याध्यश्षसिद्धस्य हविषं शाख्गोचरः ¦ 
देचतायाः स्वरूपं च धर्मत्वं सेनि सेदरतः ॥ ० ॥ 
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प्रत्य्ताद्ुपजीषित्वात् शास्तो धीर्विरस्विना । 
ततो हि परदोबैस्ये शति शिङ्गादिकेष्वपि ॥ २०॥ 
दरव्यदैवतवेषम्यं न सत्यासत्यभावतः । 
दैवतं यदि मिथ्या स्यात् कथ मेदादिधर्मेभाक् ॥ २९॥ 
अ्थोपश्छिषटरान्दात्मा दाब्दमात्ात्मिकापि वा। 
यथा श्रतयहीता वा सत्यैव खलु देवता ॥ २२॥ 
मणिमन्नोपघादैश्च सिद्धिरुक्ताभ्युपेयते। 
जन्मसिद्धाऽपि सा धीता किन्न देवेषु गृह्यते ॥ २३॥ 

न बस्तु दरेश्ान्तस्योदेवरष्टि विधानवत् । 
दह करस्पयितु शाक्य स्वरूपविधिसोस्थ्यतः ॥ २४॥। 
राधिसघ्राद्विनीत्या च विध्यपेक्षानुसारतः। 
फलदाः फलभूतत्वादपि सिध्यन्ति देवताः ॥ २५॥ 

इत्थ प्राचीनया नीत्या क्षिप निर्दैवते मतस् । 
दां तद्ुपरीत्यादिसूत्रभाष्ये भविष्यति ॥ २६ ॥ 

द्रसिडभाष्यकारैरण्युक्तम् ;--* अञ्जसेव विश्वरजो रूपम् ° 
इत्यारभ्य ' नद्यरूपाया देवताया रूपमुपदिद्यते ! यथाभूतवादि दि 
शासम् ¦ इति ` इति। 

घूतेस्वामिपरिचयः. 
अपस्तम्बश्रौतसुत्रभाष्यकासे धूतैस्वामी कदा कतमे भूमिभागः 

मलेचकापरेति सिचयारे भार्यं वृत्तिर्वा नास्माकं सादाच्यकमाचरति। 

अथाऽपि श्रीभाष्यकरः वेदार्थसंग्रहे ;-- उपनिषदां स्वोप- 

परादिता्थै तात्पर्य प्राचीनवेदव्याख्यातृसंमतौ दशेनीयायाम् ;- ~“ तदे 
नत् नानाविघश्चतिनिकरशिष्टपरिग्रहीततद्धयाख्यानपरिक्रमाद् वधारि 

तम्” इत्यत्र ; ' बोधायनरङ्कद्रमिडगुहदेवकपर्दिंभारचिपरभ्रत्यवि 

गीतशिष्टपरिगगरहीतपुरातनवेदवेदान्तव्याख्यानसुव्यक्तार्थश्चति निकर - 

दरसितोऽयं पन्थाः ` इत्यत्र च कपर्दिनः स्वप्रा्ीनसप्रतिपन्न वेद 

येवान्त व्याख्याततया परिगणनमवरम्न्य तद्धधाख्येय पूवैभाग- 

व्याख्यात्रा घूतसरीमिनाऽपि ततोऽनर्वाचीनेन भवितयमिति निश्च 
सुभः । 
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अश्चर्यं हवै--मवति ' शति स्वमफलासुवाद् इनि म्यास्यातं 
दवि्यज्नेषु ' इति वदन् कपर्दि स्वामी धूनस्वामिभाप्यं सन्नामनिरवृहा 
विनियुक्तं निर्दिशतीति ततोऽपि नस्य तत्पृथकरालिकता निशी. 
यते । 

किञ्चः-(२-२-२८) उपभृति दौ गणौ प्रयाजानुयाजार्धौ मीमांस 
कैरुपपादितौ ` इति धूतैस्वामिभाष्यम्। 

(2-१-७) अधिकरणे च श्रावरस्वाभिना उपति चनुशटीन,. 
हयात्मकत्वमुपपादयते । 

एवम् ,-(४-११ खण्डे) ' सु्रह्मण्या तु नेन्न स्याम् दति 
मीमांसकमतात् ' शति भाष्यम् । ' खुनर्मण्या तु ' इनि । ‡४-३.२२) 
सृत्रे एवमेव रकश्यते दावर स्वामिनो वायम । 

एवमादिय्यन्थपर्याखोचनया हायरस्वामिनीऽयौनीनो परत 
स्वामीति न्यवसातुं शक्यते । 

दावरस्वामिनोऽपि भाष्य भाप्यान्नरमूलक्षमिति स्यामिपदन्म 
नामघेयतातौस्यान्न ततोऽबौचीनतेनि तु न पद्कथस : भवस्यामि 
केशवस्वाम्यादिषु तनोऽवाचीनेप्वपि स्वामिपदान्तलामध्रयनास्- 
मतेः । 

शरवरस्वामी शालिवाहनद्ाकासम्भात्पृयतनो बन्सराणां दासः 
य्या इति विनायकरायः ॥ 

धूतेस्वामी बहुकखाभिक्ष; इति (१० प्रश्न) ' न स्वयं विधि. 
स्स्यात् श्रूयमाणासु शाखास्वदशेनात् ` इनि नदाक्या्वगच्छामः | 

दरे प्रश्न :--“ नीविरसीति नीविमयुकव्ययते ' हनि सृश्रम् । 
तत्र॒ सोमस्य नीविरसीदयन्तान बरेएटयति' इति पृसैम्वामि - 
भाष्यम् । 

अजर च ˆ यथोपरि न भवन्ति यथा वाससोऽन्ना न प्रकाशना 
भवन्ति ' इति रामाण्डारः। अतन च संदरभण गृहस्थस्य धा. 
सोधारणपरकारद्िशक्षितो भवति । स च वल्मधारणपकारः अधं 
रोयविषयकस्सन् वेदिकैष्ीवेष्णवैरथापि परिपास्यमानो आगतिं । 
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श्रोत क व श्रतसृत्रामातव्यपदेरामृुलम. 

ददपृणैमासादि प्रयोगनिरूपणपरस्य कस्पसृत्रभागस्य श्रौत- 
सृश्रमित्यपि व्यवहारः प्रचराति। तमेव व्यवहारमवस्न्य चयमपि 
श्रौतसृश्चमित्येव नाम निरदैशाम । अत्र च मूर भाप्यकारचरत्तिकार- 
व्यवहारः पव ; तथाहि :- 

पञ्चमे प्रश्च द्वितीयखण्डादा नान्दीश्राद्धपकारमु्छा पष 
सर्वत्र विधिः श्रीनस्मार्नानां चादौ । न नित्यम् : आपस्तम्बेनानि- 
यन्धनात् ' इति धूतैस्वामी । 

भत्र रामाण्डारः ;-"अनिवन्धनात-ध्रौते स्मतं च' इति । तथा 
च कस्पन्यपदेदाः गृह्यादिसाध्रारण इत्यपि स्वरमत एच सिध्यति । 

गृह्यधर्मपितृमेधघ्ररिनामेच कर्पसूच्नगणनां निवध्नन्ति व्याख्या- 
ताये स्त्रमाखाक्सदयः। 

कदटपसेन्नोपक्रमः कः ? 

कर्पसृत्र न्ापस्नम्बीय किमुपक्रममिति विचारयामः-- 
तश्र सावत् “ जथानो दुरपृणमासौ व्याख्यास्याम ` इति 

ददोपृणेमास प्रकरण प्रथम सृतम् । तच्च विच्रृण्वन् र्द्रदत्तः ‹ अथ 

शब्दोऽयं पक्ररणारम्मे प्रायः प्रयुज्यते चद्धेः। कचिदानन्तर्येऽपि : 
यथा--हे भूमयो व्याख्याताः अथाङ्किरसामः इत्याद्य! न 
पुनरिद्टानन्नयार्थः वृत्तस्य कस्यचरिद्नन्नरस्यासुपम्भात् इत्याह । 

अनेन च श्रन्थन " अथानो दरौपणेमासौ ' इन्यारभ्य कर्प 
सूत्र श्रञ्ुत्तमित्यवगम्यते । 

आष्ट च विदादमैचव ` समास्राग्रे दरपृणैमासमन्जाणामेव 
प्राथम्यात् तातेवात्रे व्याख्यास्यच्नधिकारं दशयति ` इनि । 

स्रायणादर्बाचीनः चौण्डपाचार्योऽपि प्रयोगरत्रमाखायाभ् - 

रिव्रासश्चान्मकं सृश्रमापस्तम्बसुनीरितम् । 
श्रौतगायेसातेकर्मबोधकं तत पञ्चभिः ॥ 
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इत्युपक्रम्य-- 
ज्रयोधिो वतः पश्चि सत्रायनविधिक्रमः। 

चतुर्विंशे ततः पर्ने न्यायप्रवरहौ वृकम् ॥ 
पञ्चयिदो च षडदो गाह्येमन्धाः प्पश्चिताः। 

` प्रश्ेऽथ सपर्शे स्यात् गाद्यवन््रखिधिक्रमः ॥ 
मष्टाविद्कोनधिश्चप्रश्चयोः सातैसत्कियाः । 

सामान्यतो विषोषेण शि श्युल्खविनिणयः ॥ 

एवं सामान्यतस्स्वैप्रश्चानामाधरनिणयः। 

इति आपस्तम्बीयकदपनिखिषश्वार्थसंप्रहरसङ्गन = न्यायस्य 

परिभषाभागस्य चतुविंदापरश्च्ररकतामुपवणेयन् न परिभाषाप्राथम्य- 

पकम सृचयत्यपि । 
अस्या पव प्राच्यकोदाारायाः पुग सु्ैतमफारिनं कपि 

खामिनो हरदन्तस्य च व्याख्ये इति प्रथत 

तयोः कपर्दिभाष्यनाचि श्रन्थ "व्याख्यानं नाम दन्यारभ्य 

, तदिदं व्याख्यानं सवैकर्मञेषन्वाद्रादरौ प्राप्ने सन् अन्नं दनम् : क 

स नाम आधिकारनिरूपणादि यथासभवमाचाग गृकर्मस्वःपर प्राप 

स्यादिव्येवमर्थम् ` इति परिभाषाचतारण) शद्यते । 

अनेन च परिभाषाया आदय करण प्रान्मपि नान्पययिापेणो- 

पेक्षितं मुनिनेलयवगम्यते। । 
दष्िदोचकरपभाष्यविवग्णारम्मे वृज्तिकागे गमाण्डारः ` शः 

होते कस्पकारेण परिभाषाप्रकरणे उक्तेऽपि दरदोपूर्णमास्नप्रयोगसा 
कल्या इह भाष्यकारेणोच्यते ` शति भाप्यमघतारयनि । 

अघर च उक्तेऽपि त्येतेन परिभाप्रापाटः पृमंतेनि म्पफूटमुे 
भवति । 

अथातो दरपूणैमासो इति सूत्रायैवणैनावसरेः च परूनस्यामी 
‹ संक्षेपतो यक्षो व्याख्यातः परिभाषायाम् ; विस्तरेण दुरपृभमासा 
वनन्तरं व्याख्यायेते। अतद्हाम्दो हेत्वर्थः ` त्याह । 

अव अनन्तरं इति अतद्छाब्दो हेत्वर्थं श्नि च यदना भाच्यकाः 
रस्य परिभाषाभ्राथम्यमेवाभिमतम्। 
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किञ्च ददामग्रन्नि ए्मसजे ब्रत्तिकारो रामाण्डार आह--आदौं 
तावत् परिभाषायां एक्चितियैक्ञा व्याख्येयतया प्रतिज्ञाताः। तेषु 
पाकयज्ञास्सतत गृह्यपु व्यास्याताः। देषेषु हवि्यज्ञास्सत्तकर्माणि अथा- 
तो दरीपूणमासा इत्यारभ्य अथान्वारम्भणीया इत्यन्तेनोक्तानि । 
इति ‹ परिभाषायां न्यास्यातत्वाञ्च न व्याचष्र। तस्येदं योजनम्- 
पर्भापाप्रभ्रति प्रायञ्चित्तपयेन्तं यदुक्तमत्रापेश्चित तत्तच्र यथा 
व्याख्यातं तथेह प्रतिपत्तन्यम् ` इति च । 

अनेन च संदर्भेण चिकठादमेवावगम्यते प्राथस्यं परिभाषा- 
प्रक्षस्य । एनयोश्च पश्चयोः आद्य पक्ष परिभाषासूजाणि चतुर्विंश- 
प्रश्नः ; नतृपक्रमः । द्वितीय तूपक्रम एव । 

गरृ्तात्पयेदरने च ‹ सूत्रकारेण यज्ञ व्याख्यास्याम इति 
संक्षपत्तश्च व्याख्याय तावन्मात्रेणानुपयोगात् अथातो ददौपूणमासो 
इत्यारभ्य+व्याख्याता इत्युक्तं सुद रैनाचार्यंण । 

शयुस्व्रश्चविचरणे च क्रचिन्दाधिपेन--यक्ञ व्याख्यास्याम इनि 
पलिक्लां कुवेना भगवताऽऽपस्तम्बेन व्या ख्ययत्तया ह विर्यज्ञास्सोमयन्ञाः 
पाकयज्ञाश्च प्रतिक्ञाता व्याख्याताश्च ` इति वदता परिभाषाप्राथस्य- 
पक्षः पयैगरह्यते । 

प्वं म्रसिहयज्वसूयना अहोवखसूरिणा :-- 
भापस्तम्ब मनिश्रष्ठ माष्यच्रच्तिरृतावपि 
प्रयोगष्त्तिक्रारादीन्ः नमस्कुवें सदा हदि। 
आपस्तम्बीयसूत्रार्थं अृ्तिर्माप्यानु सारिणी 
क्रियते बालबोधाय. . . . .॥ 

दति पतिक्षाय “ अथान ` इत्यादि सूत्र परिग्रह्य ˆ अथ शब्द् आन- 
न्तर्या्थः। यक्शमात्रसामान्यव्याख्याने परिभापानन्तयसुच्यते साम- 
ध्यात् । परिभाषामन्तरा व्याख्यानरूपोत्तरशाख्रस्य कतैमहक्य- 
त्वात् । इत्युक्ता-- 

नु यक्षं व्याख्यास्याम इति परि माषाया उत्तरत्रदानीमध्यय- 
नातू नव्नन्तयं दरपूणैमासन्यास्यानस्यासज्गतम् £ उच्यते 
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व्याख्यान सौकर्याय भाष्यकारादिभिरय्र व्यार्यानात् भत्नेऽध्येतृभि 

रधीयते। तत्पमणयनं त्वादाेवेति मन्नव्यम : सामध्यकपलिङ्गम्य 
पाठवबाधकत्वात् इत्युक्तम् । 

अनेन च' विचारेण परिभ्यणोपक्रमः कर्पनिशन्ध इति स्पश 
मुक्तं भवति। 

दिरण्यकेशिलास्यायनद्राश्यायण शाङ्खायन कात्यायनाश्वलाय. 
नादि कल्पेषु परिभाषोपक्रमत्वं इद्यत ननद्ध्ास्याकभिरेपि स्पष्ट 
मुक्तं च । 

अवापि धस॑स्वामिना चतुर्वदो प्रश्न छिकीयपरकै ' विहत 
यथार्थमूह इति सिद्धे पुनर्विधानात् ` इति प्रगिभापोक्त श्देनाःऽ 
प्युपददितस्। न हि पुनविधानोक्तिः परिभाषायाः पूरवप्रयूशिमन्न. 
या युज्यते ¦ 

सू्कोरेषु यद्यपि चतुर्विशापश्षनयैष लेग दशयने सामान्य 
प्रश्चस्य न तु परिभाषापृथक्षकारः : परिमाचाय्यहारस्नु स्यायः 
भागस्येैवेति इतो मुद्धित्रयार्ति प्ररिभाषोपोदढान दस्यन। प्रणि. 
भाषामात्रे न्यायद्रग्दृप्रयोगश्च पय्रोगरकमान्दाष्स्ममनीऽपि : 
तथाऽपि परिभाषाद्रब्देन सामान्यसृत्रभागस्मैय व्यथहार फन 
त्करपसत्रव्याख्यातुसंमत इति वक्तव्यम् , रामाण्डारेण शपि 
दौवकसर्पभाष्यस्यावतरणे ` शणिदौत्च करपक्ारेण। पर्मिषायां 
मुक्तेऽपि ' इति ; ' ब्रह्मत्वं प्रकरण शत्युपरेदाः ` इति भाप्ये 
ब्रहिष्ठो ब्रह्मा दरैपूणणमासयोरिति वन्रनाक्न वुरीपृ्णमामथक्षगणे 
ब्ह्मत्वपरखाख्नानं हौज्प्रवरादिवत् ' ति च वदना होश्रभाग, 
स्यापि परिभाषान्यपदेद्रास्य निस्सशय धरद्रनाते। 

तदेवं परिभाषोपक्रमत्व तदभावपक्षौ तसन्निषन्ध्रसंमनौ यथपि 
प्रचरतः; तथापि एकग्रवन्धतया प्रघुत्तयोर्माप्यथो; प्ररन्धोपकस् 
भिन्नामिप्रायकत्वं कथं घटताम् ? करपदिस्वामिनं हि 
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स्वीत्रे भाष्ये --तदरुकम्-द्रन्यसस्कारवियोपे इत्यादि १५५ पत्र 
+ विक्रस्ो याल्यानु- 9 

चाक्यासु 

११ व्राह्मणरेषोऽथवाद्ः 2 ५८९ ); 

„ च्रिभिः कारणः ० ६१. १५२, », 
हन्याद सुपण प्ररिभाषासृज्राण्युपद शस प्रदेरोष्वनुवदन्तस् : 

उष््लत्यमुखलप्रत्याच्नाय उक्तः `" नखेषूदूखरधर्मान् › इति 
व्रामधरश्चस्थ सूत्रम् ; ' रलिनो व्याख्याताः ' इति पूवैनिरूपिताथ च 
भूल निदिशन्तस ; ' काकिस्यां वक्ष्यति ' इति (१८ परश्च) * रलिनो 
वक्ष्यमाणाः ' इति (० शे) * राजानो मङ्गलनामानः इति सकषां 
वक्त्यति ` ध्न (तत्रैव) इत्येवमादिषु माविनिरूपणगोचरार्थान् सूत्र- 
पारक्रमसिद्धान् निर्दिशन्तं च चतुर्विकःश्रश्चस्सामान्यसूत्राणि इति 
प्ररिगरृह्य प्ररिभाषायाः प्रथमं प्रणयनस्य न्यायप्रा्षस्याप्युपेक्षणेन 
अन्तं प्रणयनं सहेतुकं मन्यमानस्य पशनं कथ पातयामः? 

अन इह भाष्यक्रारावुभावेककण्डावेवेति परिभाषोपक्रमत्वं 
करस्पनिबर्धस्यापस्तम्बीयस्यापि तत्र च परिभाषादहौ्प्रवरपरला- 
क्य इति च निर्विंवादमिदयवधेयम् । 

अत्रेयं सृत्रपारक्रमगमनका. 

आद्धौ ताघत् परिभाषायां एकविश्तिसंस्थाः यक्षस्य व्याख्ये- 
यसया प्रतिक्षाताः। तेषु पाक्यक्षास्सम गरह्यषु व्याख्याताः । शेषेषु 
हयि्य्षास्ससकर्माणि अन्वारम्भणीया शत्यन्तेनोक्ताः इति रामाण्डा- 
सोक्तयन्चसोधात् परिभाषा ्रथमा। ततः दरपूणमास चाजमानासरधा- 
घेयायिरोत्रप्ुवन्धचातुर्मास्यप्रायश्चित्तप्रश्नानां कमः ततस्सोम- 

सस्था तत उकथ्याद्यो ऽश्चिष्ठोमविकराराः ततः पचग्येमिति च 
कमसिद्धः । 

¦ उक्तानि श्रोतानि गृह्याणि च कमणि वक््यमाणान् धमोनपे- 
्चन्ते' श्त धमैप्रश्नव्याख्यावहरत्ोक्तथा; ‹दवियेक्चाः 

सोमयज्षाः पाक्तयकषाश्च व्याख्येयतया ्रतिक्षाताः व्याख्याताश्च ' इति 
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करबिन्दाधिपोक्तथा ; 'पुवोक्तानि कर्माणि जीवां जानकमभ्रभू 
तीनि; अथेदानीं मृतस्य कर्मोच्यते ` श्नि कपदस्वास्युक्तथा 
‹भगवता सूत्रकारेण व्याख्यातानि वैतानिकानि गृह्याणि च कर्माणि 
अथातः पेतमेधिकम्' इति गाग्यमोपालयन्योक्तथा ; शृह्यप्रश्चः 
्रतिटश्चण हवियैक्षसोमसस्थास्सविरनयो व्यार्ष्यानाः । अभा 
नन्तरमधिक्रियन्ते कमणि गृह्यन्ते यान्युन्सन्नपादग्रा्मणभ्यस्नानि 
व्याख्यास्यामः ' दति भ्योक्तथा च सोम्रन्धान्पर्भाविन्र ग्य 
प्रनस्य सिध्यति । 

चयनप्रश्चमाप्ये ° प्काष्ाका व्यास्याता सृश्रङ्धला भापम्नम्यत 
‹ यामाधष्या ` इत्यादीतयक्तिरप्यतद्रनुक्रखा । 

कपा्देस्वापिगाग्यगोपालयन्ववचोभ्यां गराप्रश्नोशरभाविन्य 
पितृमेधग्रश्षस्यः हरदत्तवचसा चनदुत्तग्न्ये धरमप्रक्षस्य 
सिध्यति। 

चयनप्रक्च "श्रुस्ेषु व्याख्यातमतदह्यणम् जनुभौमीयागकमम् ` 
इति भाष्यदरदानात् श्युस्वप्र्चः प्रेव चयनप्रश्चादित्यरम्यन । 

सौत्रामणी प्रभ ' सर्वास्वित्यस्नौ व्याख्यातम् ' इनि कषद 
भाष्यदददोनात् ततः प्राक्ययनपश्च इति सिदधम्। 

ततश्च वाजपेयराजसूयसौक्रामणी काम्पेप्रधदयसधाशिण्शना 
इति। 
, यद्यपि आरौ तावदित्युपकरम्य ' गृष्यपश्च स्याख्यासः ' प्म्यम्न. 
रामाण्डारदृत्तिपयोलखोचनायां गृष्यप्रक्नोऽपि दृद्पृणमासप्रश्चनः 
पूवै इति शङ्का स्यात् ; 

अथातो द्रोपृणमासावित्यन्र धृ्स्वामिना गकविभागो पाक्ष 
यक्ञसस्थानां प्रथमनिदैयोऽपि सूघ्नकारीयं प्रणयनक्ममध नथा 
विधं वोधयेदपि ; तथाऽपि परिमाप्राया ददीपुणमासनिरपणौ- 
पोद्धातत्वकीतेनपरधूर्तस्वामिभाप्यमलुखल्य परिमापानन्नर बश. 
पूणमासप्रञ्च एव प्रणीतो मुनिना इति निश्वीयते । मयमश्न माच्या. 
शयः ;- यकं व्याख्यास्याम इति प्रक्रम्य स त्रिभिरवतैविंभीयने ` इति 
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श्रौतविधिधराद्ययक्ञापेक्षितांशपरिभाषणात् श्रौतयज्ञा एव प्रथमं 
व्याख्येयतया परिग्रहीता सुनिनाऽऽपस्तम्बेन । गृह्याणां तु कर्मणां 
उत्सन्नपाटव्राह्मणमूलकतया श्रौतविधिग्राद्यभ्य उत्तरभावित्वं 
युक्तम् । विभागे गृह्यकर्मणां प्रथमनिरदेशस्तु प्रथमायुषेयता 
प्रयुक्त इति । 

उक्तचैतन् गरृह्यतात्परयैददने सुददीनाचार्यैः- -यत पव आचा- 
रायुमेय वेदराचगम्यानि कर्माणि अत पव तेभ्यः प्रथममयुष्टयेभ्योऽपि 
पूरव श्रौतानां व्याख्यानं कृतम् इति । 

परत्यक्षश्रतिविहितेषु जिज्ञासायाः प्रथमभावित्वात् अदुमित- 
वेदार्थं जिक्षासायाश्चरमभावित्वात् इति च, 

` रोक्चषणी संस्कारः पाच्रधोश्च इति दशपूणमासयत्तूष्णीम् ` इति 
गरह्यसत्रमप्येनमर्थममिपरेति, न हि सूत्रकासे मुनिरनिरूपितपूवैमथ- 
मतिदेद्यं मन्यते । 

सु्रपार सम्प्रदायः. 

आपस्तम्बकरल्पसरत्रपु सहितासूपेणेव पाठः खण्डिकारूपा 
प्च त्ववान्तरविभागाः कतिपय खणप्डिक्राभिश्च परखाभिधाना 
विभागाः परलैश्च कतिपयैः श्रश्नाः इति स््थितिदेश्यते प्रायो छिखित 
सृश्चकोषोषु । 

केदरभाष्यङुतस्सायणान्ना्या अपि तत्रतत्र अचुवाक्रारम्भादिषु 
अत्र क्ररस्पः इत्युपक्रम्य वाक्यान्युब्राहरन्ति ; न च तानति. लण्डात्म- 
कानि वा सुप्रालमक्ानि वा श्यन्ते , किंतु तत्तदपेक्षितवाक्यसमु- 
दायात्मकान्येव । 

भद्रदचघरच्या सह कयलेडनान्ना हणेन मूद्रापिते 
जर्मन्भाषारूपेणानूदिते त सेपुटचयं विभक्तसच्क्रम चतुर्विशति. 
प्रभ्नघटितमेव विलसति ! वाजपेयादिभामे कपर्दिभाष्येऽपि प्राय- 
स्सूञ्रपरिप्रहेण विवरणं दद्यते ¦ अनेन च कव्पसूतरष्वेषु सू 

विभागेन पष्टोऽपि साम्पदाथिक इत्यचगन्तुं शाक्यते । 
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इत्थं च संहितारूपेणैवाध्यापनेन प्रचायमाण मेत्रशुन्द सपर 

दायिकार्थामुमन्धानसरण्या कत््वरिभागयैवानुपृव्या भाय्यकार- 
प्रभतयोऽनजुसमदश्रुः। स च प्र्पास्यनैव यथायथ व्यार्यादभि 
यथा रुद्रदत्तन इति सिद्धम्, 

अयं चांदाः भाप्यवृत्तिकारवचोभिग्प्ययगम्यसं , तश्ाहि ~ 
इति सूत्रच्छंदः। 

पादम् ` श्त्यन्नम॑क सूत्रम् । 
उमयत्र सूत्रे मन्धयोर्धिरोधपरिहासथ भाप्यमे। 
ब्रह्मपकरणेक्तस्य कारषिधानमनन्मृश्रम् । 
दीप्यमानं परापद्येत्तन आ्त्या्चि कस्पयदित्यकं सृश्रम | 
नहीनमन्वाहरेयुरिति सृत्रम्थसंगत्या उन्छष्यद्यागम्यायनं । 
सूचरक्रमेण मन्वाणां सूतकारपाटम्य चिवक्निनन्यान् | 
तथा्रिराघेय इत्यक सूघ न भधनि। 
तौ न पश्मौ करोनि इन्यनेन सूश्चण अरतिचेधः 1 
न सोमे इति सूघरान्नरेण । 
हृदयम भिधास्यतीत्यन्तमेकं सूृश्रम् । 

इति भापष्यकारव्रत्तिकारचचनानि तेत्र तश्र मूत्रभागनिर्णायकमथा 
परतरत्तानि तच मनिमेदसमव नश्षिरास पारसम्ध्रायस्य मृक्ष्मश्षिका 
ग्राह्यतां तन्मूकभूतं नदाखाससम्त्रायभेत्रं च भ्राहदयन्नि । 

सत्यपि सत्सम्पदायपरिपालनभःठापौष्कस्ये सूत्रकाग्भाधपरि- 
जानसंप्रदाधपरिगक्षण कचित् केनापि ऋरणानं क्रमप्कर्यप्रम्ममपि 
भवितुमहेतीति कपर्दि स्वामिमाव्यादवगम्यते । यतो हि-~-' भुवो- 
क्थ्येन र्थन्तरसान्ना भृतिकामो यैन ` इत्यस्मिन् {**५.६-२४) 
सूत्रे "न विद्यते ताण्डिनामिनि न शाक्यते प्यास्यानुम् ` ति भाष्य 
ग्रन्थो ददयते । 

अआपस्तम्बकसपभाध्यभागभ्यकरथा. 

भआपस्तम्बकल्पस् धृतेखामि कपर्दिर्ामिभ्यां माम्पदायिकः 
गूढभावाविष्करणपरभाष्यभागाभ्यां भूषितं विराजत श्प्रभूम । 
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तत्र केति पश्चा धूतेस्वामिना कति च कपर्दिस्वामिना व्याख्याता 
इति विश्यं पयेहार्षौत् ैवियब्रद्धः प्रयोगदीपिकाछत् ताङश्न्त- 
निवासी । तेन टि 

' आपस्तम्बीयसृत्रस्य धूतेस्वामिन्याख्याटखारेण साखान्तर- 
सिद्धानपक्षिताजुपसंहत्य अश्चेचयनपयेन्तानां कर्मणां प्रयोगवृत्तिः 
क्रियते ' इति स्वद्रन्थारम्मे $ 

कपद्यभिप्रायेण ˆ चाजपेयादि विश्वसखजामयनपरयैन्नानां कर्मणां 
प्रयोग उच्यते इति च स्वप्नन्थमध्ये वाजयपेयारम्ये 
प्रतिक्षायते । 

अनेन च आदितो धूतस्वामिना वाजपेयमारभ्य कपर्दिस्वामिना 
च भाष्यं पाणायीति सूचिते भवति । 

उभाभ्यां प्रगेव माष्यं समथ्रमेच रच्रितमिद्यपि कुतो न 
करप्यतामिनि चोद्य तु ्रन्थोपलम्भमा्निरस्तमपि तटस्थप्राचीन- 
प्रामाणिकनिवन्धूवचस्सवचादेन निरस्यामः । शीमन्निगमान्तदेशि.ः- 
विरचिताया; श्रीभाष्यसारसङ्कहरूपाया अधिकरणसारावस्याः 
१ श्शन्ध्ोक्विवरणे तस्तनयेः वरदनाथाचर्थैः कर्मकाण्डे जैमिनिः 
देवताक्राण्डे काडारृत्छः शारीरके बादरायण इति कतैमेदाच्छास्- 
मेदमाद्ङ्कश्च “न दक्रस्य कायस्य एक एव कर्तेति नियमोऽस्ति ! 
ददष्यते हि पुर्वात्तरयोवैत्योः एकनिवन्धत्वमापस्तम्बी्स्स्ज्- 
व्याख्यानयोधृतैस्वाभिक्रपादिस्वामिनिवन्थनयोरपि ' इत्युक्तम् ॥ 

पवम् अष्मप्रश्षे प्रथमपरछान्ते ' यौ वै वसन्तोऽभूत् ` इत्यादि- 
सन्न " पुनयैसन्तादिनियमात् ` इत्यादिभाष्यमुपादाय वखन्त- 
सब्दार्थविचारं प्रक्रम्य “अन्न कपदिस्वामिना ' शिशिरे दीश्चन्ते 
घसन्त उत्तिष्ठन्ते ' इति सुमे ! द्दरप्रथमरादयो्यदा सूर्योदय 
स्तदा वसन्त इत्युक्तत्वात् `` इति रामाण्डारवृत्तेदं शनात् (२१--८) 
सूत्रस्य कपदिभाष्यं प्रमाणयता रामाण्डारेण तत्र धूतैस्वामिना 
भाप्याप्रणयनं सूच्यते! न हि खद्पि तत्र धूतैस्वामिभाष्यं नां 
यिवश्चितार्धसाधनायेति निपुणतरमवद्यपेक्चितासिरमूढा्थनिर- 
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पणपरस्य धूतेखामिनो भाप्यहृतो न्यूननां शग्रितुमहेति कश्चिकषिस- 
पकः | 

तापि भाष्यभागदयेककण्टय पथवकसनमश्रमाध्याप्रणयने च म- 
स्वानः सुग्रहीतसम्पदायस्तातघरन्तनिवासी भवहिनिपरिपालनीपे 
कर्मानुष्ठानमा्े सम्थरतिपन्च प्रमाणे फचछिक्ा परिप्रहषरित्परागौ 
चिकीर्षत् । 

सन्तमिममश्ं वरदनाथाचा्ययखसा साध्मेय परिकरलथम्ति 
विमद्ेकाः । 

परिभाषा धूतैस्वामिना न व्याख्याता. 

धूतैस्वामी परिभाप्रापश्ने भाष्य वेनि विचारयामः---गरद्ाम- 
प्र्राद्यसत्रभाप्यवृत्तो यत्त्वं भाष्यक्रार ` इत्युपश्षस्य “' परिभाषायां 
व्याख्यातत्वाच्च न व्याचष्टे" तस्यदं प्रयौजनभः परिमोषधथति 
प्रायश्चित्तपयैन्तं यदुक्तमन्रापेक्षितं तस्त्र यथा व्याल्यानं नयेह 
प्रतिपत्तव्यम् ; यथा ` दीक्षणीयायास्तन्त्रं प्रक्रमयति ` शत्यश्राः 
व्याख्यातस्तन्छक्व्दः ; तन्त्रमित्यङसमुदाय इनि दुपूणमामयो- 
व्याख्यातत्वात् ” इत्युक्तम्! अनेन च परिभाषाया धूतैस्वामिना 
व्यास्थातत्वं प्रतीयते) 

पवै तज्ञानगरस्थप्राच्यकोश्चामारसूध्यां पभृर्तस्थाभिरतं 
सामान्यसूघ्रभाप्य॑निर्दिश््यते । बहुषु परिभायाग्यास्यानक्ोदोपु 
धूतस्वामिभाष्यमिययेव रेखोऽपि ददथ । | 

तथा उषानान्न्धां पश्रिकायां भपस्तस्परिभाधासत्रभाप्यं 
धूतेस्वामिप्रणीते मुद्राप्य प्रकाशितम् , तश्चाद्राक्षमिति परिभाषा 
सूत्रव्याख्याप्रकाराका म. त. महादेवद्याद्िणो व्यलिखन् । 

तज्ञानगरप्राच्यकोहासू्चीप्रकाद्राक्च स्वनिर्धिष्रे सामान्य. 
सूरभाष्यं महीशुरपुर्पराच्यकोशागारतः भकाकिसम् । सत्र मात्रस्य. 
कोगात्कियन्तश्िदेव वणमाघ्रकृताः पारसेदा दकषयन्त शसि धतः 
प्रकारितयोर्न्याख्ययोहैरद्तीयन्याख्यां निर्दिशति । 
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हरदत्तरतप्ररिभाषाच्याख्या च दमपूणेमासनव्याख्याप्रतिन्ञा- 
सत्रस्थधूतेस्वामिभाष्यसरूपभूयोभागोपक्रमा धूर्तखामीयत्वसम्भाव- 
बामुपोद्रलयेदपि । 

तथाऽपि धूनेस्वामी परिभाषाप्र्च भाष्यमकरोदिति चेद्भ्यु- 
पमः “ यज्गं व्याख्यास्यामः ' शयत्नैव अवदर्यापेक्षितस्य यज्ञविभागस्य 
याख्यारब्दार्थत्रिवरणस्य च कृतत्वान्न पुनदृशपूणमासव्याख्या- 
प्तिक्ासत्रे तदेपेश्ना स्यादित्यादाङ्का तत्र यक्ञषिभागादिप्रदरनपरस्य 
धूतैस्वामिनो दुस्समाधा समापतेदिति तेन तदव्याख्यानमेव प्रतीमः। 

अष्टो्ल्ूरिरपि प्ररिभाषाप्रक्चस्य कर्पनिबन्धोपक्रमतां 
तमर्थयश्चपि ;- 

भाष्यक्रारादिभिरमरे व्याख्यातत्वं वदन् आदौ तस्याव्याख्यानं 
ध्श्रमाहः। हौश्रस्य दृश्रिप्रकरणान्ते चातुरमास्यान्ते च धूतैस्वामिना 
व्याख्यानात् तन्न च संमाण्डारेण चृन्तः प्रणयनादयरे व्याख्यानवचने- 
पपपश्नमपि। परिभाप्राया प्व भागविदोषे भाप्यरूदव्या ख्याततां 
पचयत्यम्यादिदाष्दयेन ¦ पफकवुकसमग्रभागव्याख्यायास्संप्रतिपन्ना- 
धारस्य हि तन्मूलकष्या शयानां तेन सहादिशान्देन निर्देशो नातीव 
श्नोभेत । 

यथाऽघसरं च परि भाप्रणीयाद्रानां समुचितलक्ष्यनिदैशसभवा्च 
पूतैस्वामी परिभाषाव्याख्यान उदास्तेत्यपि चिन्तयितुमुचितम् । 

म वेदरतैस्वामी परिभाषाणां माष्यरृत् कस्तद्धथास्याकृदिति 
सिश्वारणीयम्--- 

यद्यपीस एव सुव्राप्य प्रकाशिते व्याख्ये इति जानतो नास्ति 
विचासवसर दति शङ्का स्यादपि; तथाऽपीतः पभ्रकारिते भाष्ये 
करपर्दिकतैकत्थस्य विच्ारयासषहतां पद्यतोऽस्ति विचाराचकाशः। 
तथाहि--भापस्तम्बगरद्ये अमे परले तात्पयदरनङृत् खद शना- 
चार्यः « ब्राह्मणभोजनं होमः पिण्डदानं च न्रीण्यपि मासि श्राद्धे 
प्रधानानि अद्र्ाघेये भाष्यकारेण धू्ैस्वामिनोक्तत्वात्। ` वैदव- 
देये विश्वदेवाः ` शत्यश्र कपर्दिंस्वामिनोक्तत्वाच् ” इति चदन गृष्य- 
प्रश्चभाष्यक्षारः करपर्दिस्वामी इति स्पष्टमेवाह । 
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स च कपर्दी गृह्यपरश्चम् : यङ्ग व्यास्ास्याम हनि ध्रनिक्षाय 
“श्चुतिशक्षणहविवंक्षसस्थास्सोमसंस्थास्सयिरूतयो व्यास्याताः। 
अथ अनन्तरं अधिक्रियन्ते कर्माणि गृणन्तं प्रान्युनसन्नपारेग्राह्म- 
णेभ्यः तानि व्याख्यास्यामः ` इत्यवातारभ्रत् । 

कपदिभाष्यमिति इतः प्रचारिने च ' स्थास्यानं नाम ` इत्या 
रभ्य “ तदिद् व्याख्यानं स्वैकर्मनेषत्यादरादौ धाति सवन्ते एनम् " 
इत्यादिना परिभापापरश्चस्य क्रसपनियन्धान्तिमभामतां प्रकटयति । 

गरह्यमाष्ये तथाञ्यतास्यन् परिभायाग्राशम्यसमथक्रः ऋपिः 
स्वामी परिभाषामन्यधावतारयितं सार्हदिति कपर्दिस्थामिनोऽन्य 
एव तत्र व्याख्यातेति निशिनुमः। 

तच्च च रुद्रदत्तो हरदत्त करपनिवन्पे व्याख्यानां प्रथेत । 
तयोश्च हरदत्तोऽपि धूतेस्वामिवचद्छाग्रानुसारी व्यासणयानेति भद्र 
दत्त एव चतुर्विरप्रश्चतया परिभाषाप्रक्ष मन्यन दति सं गरं 
व्याख्याङ्ृत्स्यादिति सभाचयितु शक्यत इति ¦ 

धृतेस्वामिभाष्यवुत्तिपरिचयः. 

धूतेस्वामिभाप्यस्य दशपू्णमासप्रभरतिसोमास्तभागे रामाः 
ण्डारदटृत्तिदेर्यते। सोमग्रन्थान्ते ' इनि रामाप्निचिदृलिस्ममाता ` 
इति लेखद्दानाश्च तदन्तैय बरक्तिः प्रणीसेत्यपि निर्फसभ्यं 
भवति। 

यद्यपि पुण्यपत्तनतः द्शपू्णमासप्रकाद्रानासला भरतगनि किश्च- 
न पुस्तकम्; यत्र च माष्यङचिः सूक्रदीपिका च प्रश्नलनृष्टयी- 
भागस्य प्रकाश्यते, तथाऽपि तस्काङकस्य भाष्य्रन्धतरौकभ्यं 
भाष्यवृत्तिरूपनिवन्धद्धयविषेचनदौष्कर्य वा तथा प्रकादाने निगरन्धनः 
माकख्यामः। 

यद्यपि भाष्यानुपूर्व समप्रामेवानू् श्रन्तिनिषन्धसेखमे 
कोशेषु द्यते ; ततश्च स्वपद्बिघरणरूयतयेकः एवाथ निगम इति 
शङ्धितुमस्वयवसरः। 
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तथापि (५ प्र. ७ परल) ^“ क्रचित् चतुरहोत्रथं प्रणीते व्यक्तेऽ- 
न्वाधासमिति पारः इति; 

(६--१) कचिन्मन्श्रेण चोधनं नित्यवत्, इति पाटः इति ; 
(७->९) ‹ विक्रारवद्धधाम् ' इति पाटः इति ; 
(१०१) परितामहसततिका इति वा पाठः "' इति पारमेदान् : 
(१९ प्र.) ‹ सूत्राणां व्युत्कमेण व्याख्यानमनास्थया ठेखक्रमा- 

काद्ध ` इति भाप्यदेलीपरिचयं च प्रकादायन् ; 
° यत्य भाय्यकारः' इत्यादिना भाष्यकार परथक्निर्दिरश्च 

गमाण्डारः स्त्रीया त्रुत्ति तद्धिवरणीयं च भाष्यं विविक्तं मन्यन 
दत्यवधयम्। 

वृत्तिकारपरिचयः. 
भथ बंस्तिकरारं परिचितचीपामः । तत्र ;-- 

श्ोवलसृरेः सच्रवृत्तौ तावत् अधिक्रारनिरूपण श्रकस्य-- 
° अ्रविदुषोऽपि स्राधोरधिक्रार दति धयोगवृत्तिकाराः । अत्म 
शनवतो ऽधिक्रार इति भाप्यक्रागदयः । नाद्धैतक्षानवतोऽधिकार 
इत्यदैनवेद्ान्तिनः ' इत्याह । 

अनेन चर आत्मश्ञानं यरश्षाधिकारहेतुरिति भाण्यवृत्तिकारयो- 
राद्यय इति निघेदिनं भवति। अयमर्थो भाष्यवृत्तिकारयोरभिमत 
दूत्यशोयलसृरिपश् तत्तद्धाप्यवृत्त्स्थभागयदश्नेन च विदद 

यामः-- 
चनुशैषश्च चतुधलण्डारम्भे--' इटं दाकेयं यदिदं करोमि 

मात्मा करोत्वात्मने ' इत्यादिमन्त्रजपस्सूतच्रङृता विहितः । 
तश्र धूतैस्वामिभाष्ये -“ आत्मा करोत्वात्मने इति विज्ञान 

मम्त्रलिङ्घेन ` इति विवृतम् । 
तन्न वृत्तौ --“ त्मने बरह्मणे आत्मा करोत्विति विक्ञानमपि 
ए 

यत्करोषि यद्रश्चासि यञ्जुहोषि ददासि यत् । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्ुःरष्व मद्येणम ॥ 
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ब्रह्मार्पणं बह्म शवित्रह्मास्नो ब्रह्मणा हुतम् । 

रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमसमाधिनौ ॥ 
इति स्मृतेश्च । नयु कथमात्मने ब्रह्मणे इत्युख्यसे ? उयते :' --' य 
अत्मनि तिप्रन्नात्मनोन्तगो-;-मयति यस्यान्मा प्रारीरं स सोन्मा' दति 
जीवदारीरकरेऽन्तर्यामिणि आत्मद्राब्दप्रयोगान् ! सस्य च परमात्म 
त्वात् । परमात्मनो ब्रह्मत्वेन स्वदारवाप्रसिखन्वाय् । 

नारायणः पर बह्म आन्मा नारायणः परः) 

इति नारायणपरन्रह्मपरमात्मराष्दानां सामानाधिकरण्यात् । सार 
यण महाज्ञेयस इनि सवेदा कशेयत्षात , 

कथमन्याभ्यो देषताभ्योऽपि क्रियमाणे कम ब्रह्मति ध्यायेत् ? 
यो देवानां नामधा पक्र पव ` ̀ स ब्रह्मा स श्षिषः ` चुर. 

तारो यत्र संपदं गच्छन्ति देवैः ̀ -सवें वेदा यथैकं भवन्ति ' इस्यादिः 
श्रुतौ सर्वदेवानां नामधारकत्वन स्वैदेवस्यमपन्भेनं सर्वगन्नै 
रिज्यत्वेन सर्यविधिवाक्येर्विधेयन्वेन मरायगमात । 

अहं हि सवेयक्षानां भोक्ता च प्रमुरेष च । 
येऽप्यन्यदेवनाभक्ता यजन्ते ध्द्धयाऽसन्विताः ॥ 
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्स्यविधिपृथकःम । 

इति स्म्ररेश्च इति धूरतस्वाम्याशयो वर्णिनः । 
पतत्सूत्रचिवरणावसरे . च भहोयदृरिग्पि भत्रत्यमाप्य्न्ती 

दाब्दतो.ऽर्थतश्चानुवदति -- 
“ अस्मिन् मन्त्रे आत्मा क्रोत्वाने इति कलिङ्खन भान्मा 

बह्मान्मने बरह्मणे करोत्विति ब्रह्मैव कर्ता भोक्तैन्यनुसधानं कर्मव्यभ् । 
यत्करोषि+धिना इति स्परतेश्च । ननु कथमात्मपद्रम्यं अह्यपरन्धम् ? 
उच्यते \--य आत्मनि तिष्ठन् + स आत्मेति जीवार के ऽम्तर्याभिभि 
आत्मरब्द््रयोगात् । अन्तर्यामिणः परमान्मस्वान् ; सिन्वान् + 
रण्यात् । कथमन्य्राभ्यो + वगमात् । जह हि + पूथैकम् ̀  इति 
स्मृतेश्च ” इति । 

एवं पश्चमे प्रश्न समे परले ;-- ` यभिहोश्रमारप्स्ये याषञीषे 
होष्यामि जीणौ वा विरमणं करिष्ये इति सङ्कव्यः। खोकषामं 
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मीमांसकाः । भचन्धनात्कामस्य न काम इत्युपदेहाः। यत्रापि 
बन्धः ; भक्रामहतश्वनस्य प्रतिपिध्यते : व्यासमताश्च ` इति धूतै- 
स्वामिभाष्यम् । 

मत्र विः ;~' स्वग्रामे मीमांसकाः ;-अश्चतफलत्वात् विश्व- 
जित्पितुयश्षादिप्विव्र स्वगैफलता। 

अव्रन्धनात्कामस्य न क्राम इत्युपदेशः ;- सूत्रकारेणावन्ध- 

नतक मस्य सं फरक्स्पना | 

 यश्रापि बन्धः ;- सूत्रकारेण ददोपूणमासादिषु । 
सश्राप्यक्रामषह्टतश्रतस्य मुमुक्षोः प्रतिषिध्यते फलम् ` इति । 

स्यार्थः :---श्वानकर्मसमुश्चयान्मोश्वसिद्धः कर्मसु फलेच्छा न 
करमव्या श्रोश्रियस्य चाक्रामहतस्येनि । कामिनो मोक्चाभावात् । 
स्यगदिश्रयण पि मुमुप्नोस्तदिच्छयाऽसुषएटानमथयुक्तम् । 

अक्रामष्टतश्रलस्य -अकामहत इति श्रुतस्येव्य्थः । 

व्यासमनाश्च : -* ऋमान्मना खल्वपि न प्रशस्ताः इति । 
भगवद्रीनासु च : ~“ सङ्ग न्यक्ता फट च ` इति ब्रहुशो दशनात् । 

नु ' न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमरतत्वमानद्युः ' 
' नास्त्यश्नः नेम ' उत्यादिभिश्च श्रुतिस्सतिभिः कर्मणो मोक्ष- 

साधनन्वं प्रतिषिध्यते नथा ' नमै विदित्वाऽनिमूत्युमेति ` ^ जह्य 
वेद व्रश्ेय भयनि ' ‹ नमेचं विद्रानस्रन इह भवति › इत्यादिभिः 
क्ञानमाघनत्वावगभान् । “ अविद्या मन्यु तीतत्वा चिद्ययाऽग्तम- 

शते ' शस्थादिभिः कमणो विद्यायाश्च फलमेदो ऽवगम्यते : अतो न 

ससुश्चिते क्षानक्मैणी' मोक्ष साधनमिति । 

धैवत्सारम् : - श्ुनिस्मरतिनियन््रणां महतीमसहमानाना स्वैरः 
चारसमुरसृकानां वैदिकगर्हाभियाद्धेदवाक्यानि यथातश्मुदाहरतां 

परतमोक्भयरदहितानां मनमिदम ; तथाहि -- 

यत्तावत् कमणो मोक्रसाधनत्वधरनिषेधकवाक्यानि : तानि 

केवलक्मसिषयाणि : विद्यासदितस्थेवं वी्यैवत्तरत्वात् । † यदेव 
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विद्यया कयोति-तदेव वीर्यव्तरम् ' इति श्रतेः । ' यज्ञेन स्मरते ' 
एष हयव साधु कमै कारयति ते यमेभ्यो लोकेभ्य उश्चिनीयति" शत्या 
दिभिश्च कमैसाधनत्वावगतेः। 

' हिरण्मयददाकुनिभह्य नामः येन सथस्तपसि नेजसडः पिना 
पेण पितमान् योनियोनौ । नवेष्टचिन्मयुते तं गृष्टन्नम । मर्वानु- 
मुमात्मानं सपराये ` इति बह्म प्रहस्य ' ब्रह्मणस्मायुज्यं मनोक्रनां 
यन्ति य एतदुपयन्ति भोम ' इति विश्वसूजामयनस्य चह्मप्राभिसाधः 
नत्वददेनाश्च । 

! तस्यैवात्मा पदविसें विद्रित्वा न कर्मणा लिप्यते प्रापक ` 
इति च } 

प्रत्युत विद्याया भगवतोक्ताविद्याकायत्यं गम्ये । भवः: 
' यथा वा एष रथोऽन्यतरेण चक्रेण न चतस था श्रा पक्षंणक्न 
पक्षी एवं विद्याकमणी पुरूपस्य * इति नाण्डायानिश्न्या परस्पर. 
व्याघातपरिहाराय समुच्चिते पव विद्याकर्मणी । स्मदिरपि : 

इयाज सोऽपि सुव्रहमय् यज्ञान् क्षानव्यपाश्रय्ः। 
बह्मविद्यामधिष्ठाय तरतु सत्युमविधयाः ॥ 

इति। तथा च भगवतोक्तं मनाम्तयाण्युषन्यम्य ;-- 
कलतेव्यानीति मे पाथ निश्चिते मनमुलतमम् । 

इति अङं विस्तरेण इति । 
यतिधमेसमुश्चये यादवप्रकादोरप्यभिषटिनम ; ~ ` 
ˆ केमयोगो नाम ्ञानकमैससुश्चयः, ततो मोक्षः ` इनि । 
एवम् (५-४-५४) तस्य सचेन्रावस्थानास् ' दनि भाष्यम् | 
अत्र वृत्तिः ;--तस्य ब्रह्मरुपत्यने स्वपदार्ष्ववस्थानास् , इनि। 
इ्टिदौघ्रकस्ये पष वै देवानां महिमा यद्धिष्णुः परमौ इनि 

सवेदेवतान्त्यमिणे विष्णुम् ` इति । 
५ प्रभ) आधाने अद्वस्य कणं चाचनीयस्य मन्त्रस्य ` वालि. 

परहणात् कमण्डल्वादौ निचरत्तिः ' इत्युक्ता * अमिषृलतिरपदेशः " इति 
भाष्यम् । 
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तत्र चत्तिःः--' आदित्यो चासी ` इति निवेचनमुदादत्य ‹ तस्य 
छ मयपदा्थेष्ववस्थानात् कमण्डस्वादावप्यनिवृत्ति 
इति । 

० म. प्रश्च १ खः:--' देवयानो हि पन्था दशेपूणमासो ` इति 
भाष्यम् । 

अत्र वृत्तिः; "पप वैं देवयानः पन्था यदरपणैमासौ इति 
श्रवणान् व्रह्मक्षानिनो नित्यकर्माचष्ठानेन अचिरादिमारस्य ब्रह्म 
प्राप्त्युपायभूनस्य प्राप्तः ` परमामेव काष्ठां गच्छति इति ' द्रापुणी- 
मासय्रोरपवर्गथन्यात् अ्चिरादिमागण धापवभप्रा्तः, इति ; कारणं 
करायौपचारात्ः देवयानधाप्त्युपायभूतयोर्दशपूणैमासयोर्दवयान- 
त्वसु ` इनि च। 

१, श्र. ५ ख. ‹ स्वगपथप्रतिपत्यथैः इनि भाष्यम् | 
अत्र वुत्ति; ; -' अथो देवता एवान्वारभ्य सुवं त्ोकमेति ` 

इति नि्वशात् स्वमश्ष्दस्य मोक्षपरत्वात्, मोक्षप्रसिश्च रैवयान- 
परामैद्रासिद्धारकत्यास् ` इति । 

१२ क्व, परश्च: - ' अपरिमितनिःश्रयसवाचित्वात्स्वगराब्दस्य 
ह्नि ' भाष्यम् । | 

भन्न युत्ति: :-- ` सवत्सरर्स्यगो रोकः, इति कालात्मकपरब्रह्म- 

स्वरूपानन्दपरन्वात् मोक्षश्च सदा यः कतैव्य इति स्वगेकाम- 
भवम ऽपि नित्यता ` इति । 

पव च भाष्यछत् धरसैस्वामी वृत्तिकारो रामाण्डारञ्य जीवः 
परमात्मनोः दारीरदारीरिभावं परमात्मनश्च विष्णोः स्वैचेतना- 
खेतनान्त्मिन्यं मपरमितनिःश्रयसस्य मोश्चात्मकस्य स्वगेपद- 
व्यपदेश्यस्य ब्रह्मक्षानिनो क्षानसहरूतनिल्यकर्मायुष्ठानसाध्यदेवयान- 
गतिसाध्यत्यं भगवतश्च स्वैकमैखमाराध्यत्वं तस्यैव च सर्वैकमे- 

कतैत्यफलभोक्तन्वाचु संधानं इत्यादिवदन्तौ विशिष्टद्धैतसप्रदायस्थो 
सभावयितु शक्येत ¦ 

हानकर्मसमुश्चयान्मोक्षसिद्धेः' इति वृत्तिकारवचोऽदरोधे च 
विशिष्ष्धैतसंमक्रायाय्विष्टावित्यपि सभावयिहु राक्येते । 
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यदि च 'कमपिक्षाभिसान्धि क्न चिश्रुणुतै सन्मसमुश्चिन्य 
वादः (तत्व. जीवस. २२; ति तन्वमुक्ताककापविदर्पा 

हतं ज्ञानं करियाहीने हता चाभानिनां क्रि । 
श््यादिषु द्रयोस्समुश्चितवद्वादः- करमेमायष्षत्थाभिसरम्धि व्यनेकि ` 
इति सर्वाथैसिद्धशनुगृहीनरीत्या ; ' विद्ासरिनस्यैय श्रीर्यद्र्तरन्य 
रतेः इति ̀  विद्याया यचिद्याक्रायैन्वं गम्यत ` नि त धुन षव 
ज्ानसमुच्यवादस्यः कर्मणो धिद्यादरपन्त्राभिमन्धिसन्धुश्नकन् 
सभव इति परिशीरयामः नदा पतौ विदिादैलनिष्रतितेत्यव 
गन्तं पारयामः । युज्यते ैवमधगन्तुम् । यनः : 

नरिकाण्डीमण्डने भास्करसोमयाजी \ 
यद्धा वसन्तक्राटादिजी वनास्यनिमिष्तयामे । 

सोयेन यजते प्रह्मचिश्चाहोधनयाऽभवा ॥ (४ को. ५८। 
दति प्राचीनकरस्पसुत्रभाप्यतद्यास्यादपरप्पराधरासि पक्षे भविक्रार 
निरूपणेऽनुवदति ॥ 

सोऽयं पक्ष एतयोरपि भाष्यवृिर्तोरिनि निणनुमष्यम्न्यम- 
कााः। 

न च पवविध भन्तर्यामिद्राह्मणयाक्यनान्पयव्रणनं श्री. 
माष्यकारोपक्ञं ततः प्राचीनेषु क्ानकर्मसमृश्चयद्राभ्नन मोश्नसाधन 
निदेशकेषु कथङ्कारं घटताम्? दनि धाय्यम् : श्रम्पादशङ्काया 
मण्डनमिश्वाचस्पतिमिश्चाम्यामेध परिष्टारान् । नधारि विधि. 
चिवेके (२४ पु.) विधिपदा्थं प्रक्रान्तः -- ' वदैन्मिनौऽनिप्रोय शम्यति 
स्थवीय ` इत्युक्तम् । 

अत्र॒ वाचस्पतिमिश्नाः-- ~ येऽपि वेदरान्नयादिनोऽपौरषेय- 
मङ्गीकृत्य वेदं बेदश्षरीरिणमन्सर्थामिणमास्थिथत ` अधाचिद्रमे ` 
यस्सर्वेषु वेदेषु तिष्ठन सर्वेभ्यो वेदभ्योऽन्तगेयं सर्वे ठेवा न विरम्य 
वेदादशारीरं यस्सर्वाम् बेदानन्तरो यमयति पथ स भान्मारन्तर्याम्य- 

` सृतः इति श्चतेः ' इति व्याचख्युः । 
अनेने विवरणेन च निसिरुवेतनष्येतनश्रीरषन्यं अगमन् उ 

निष्द्भिप्रेतमिति मण्डनमिश्चादुपि पुरातना बेदव्यास्यानार भानि 
छन्त इति सिद्ध भवति । 
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रामाभ्िचित्कालः, 

रामाभ्निचतिश्च विकाण्डमण्डनकारात् भास्करसोमयाजिनोऽपि 
प्राच्रीनतर इति तदीधकण्टोक्तधाप्यवगम्यते--स हि दौर्नाह्यण्ये 
प्रमाणमूुक्ता भाह~-- 

पश्षमङ्गीक्ररोत्येनं मन्तरन्नाह्मणभाष्यकृत् । 

दइति। अत्र ' मन्श्रव्राह्मणभाष्यशृत्--समाण्डारः ` इति तष्ीकाकार 
आ । एव गामाण्डारवृत्तिवचांस्यपि तत्र तत्रोदाहरत्यपि । 

भास्कर्सोमयाजी च स्वस्य पाचीनकल्पनिवन्धमाष्यतद्याख्या- 
तुवेदग्यास्यातृसम्मतार्थप्रकाद्राकत्वं निगमने स्वयमेवाह-- 

ग्नेकाचायसिद्धान्ताः सौकर्याय निरूपिताः । 
दैदराकालवयोऽवस्थादाक्तिमेदाश्यवस्थिताः ॥ 

दति । पव चाचायेपतेन ज्िक्राण्डमण्डनसंग्रदीतो रामाण्डासोऽपि 
ध्ामाणिक्रमानरीनवेदा्भव्याख्यातृगोष्ठीगरिष्ट पवैति नि्णयेनास्त्यव 
विश्वयङेश्षावक्रान्ः | 

समाण्डारव्यपदेरमूलम्. 

धनेस्वामिमाष्यवृत्तिकतो रामाण्डार इति व्यवहारः निवन्ध- 
सम्मते णव प्ररकपि किस्मूरुकस्स्यादिति विचारयन्त उपपत्ति 
च्ष्ेदं वचयमध्यवस्यामः--भाण्डार्---पदं हि द्वाविडभाषायां 
नाथपदुपर्यायतया सस्प्रतिपश्ं प्रथते ; प्रयोक्तृपरम्परया च रेफान्त- 
निगमनारश्याशिना भण्डार द्त्यकारान्ततयैव पयैवतसितप्रयोगे 
च ध्ररति। सम ईति च पितृसङ्कतितं नाम। सामाश्चिचिदितितु 
भक्निचयनानुषएाननिषन्धनं प्रतिपटकान्नं वृत्तो लिख्यमानं द्यते । 
आण्डारपदं तु बिस्दभूतं नास्ना सङ्कटितव्यवहार।मति युज्यते भट 
मिधस्वाम्याद्धिषदवस् । 

आण्डार इति बिर्दभाजनता.ऽप्यस्य तद्विर्द भूषितमहावश- 
सम्भुतिनिमिसा समुचिता भवितुम्ैेति। भरीकृष्णरिव्यावतारबाख- 
खीलादिषणनरूपजगत्पावनसाध्रगाथाचतुद्कतीप्रणेतारो वपिष्णु- 
चि्ताचा्थीः पाण्ड्यदेहो करडल्नान्ि दक्षिणमधुरानगरे राज्ञो 
मद्मदेवस्य विद्दस्सद सि जनकसदसीव याक्वल्क्यः अतिगहन- 
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परमात्मतत्वस्निरूपणपरिमुदिनविदद्राजसाक्िकं भटनाथवबिर्व्- 
भूषिता  महतीमदहेणामवाभरुवक्षिति च नदितिहासग्रलिद्ध 
ज्ञागतिं। 

त इमे भट्रनाथाः पेरियाद्रवार इति विशिषटाैतिगुरुपरम्पग- 
परिपाव्यमानायचसन्धानखुग्रहीतनामधेग्राः प्रथन्ते । 

एतैरेव पुरूषधोरेयेःपुर्रीभावपरिगृहीना जनकेन यजनभूततर- 
दुत्थिता जानकीव निरन्तरनरपत्रद्मयिसमाराधनकुस्ुमप्रसयधस्य- 
पुष्पवारीभूतलादुत्थिता श्रीदेव्यपरावतारभूता गोदागैव्यपगामि 
धाना देवी ‹ आष्डाकः इति तदीयेनेव नाधबिग्देन भूषिना 
प्रीकष्णदिव्यकस्याणगुणादुसन्धानसमाधिनिष्ठापरिभूवितदविष्या - 
शायालङ्कुतगाधाङतीप्रवर्तिका अखिल एव दृक्षिणभारतभूनैले 
अिरेष्वेव विष्ण़ुदेवारुमेषु श्रिवीनि्विद्रापं समाराध्यमाना 
जगन्ति रक्षति । 

यांश्च मटनाथान् भ्रीमन्निगमान्तगुरवः क्रस्पसृश्रव्यास्यातन्वे- 
न व्यपदिशन्ति स्वीये रहस्यधरयसारनान्नि मणिप्रयाल निगस्प्र-- 

@/1/175 क @८0 भ्र) + 111 (किक नी) पू, ६ ९14 

नावन लाद. (751 जिका) नि) (क क्न + ८1०. 

5०८1०90 कितना ।कविन्ली न्को ति कपि पते नन 

००५5077 इति । भगवदासत्वस्थ भागवतदासन्थास्तस्य चिक्र 
यान्तपर्यवसानपरिपाठनीयतास् `" मरवश्नामसकीलेलनिष्ठाभमधर- 
दासा अस्मान् विक्रतुमपि कल्पन्ते ' इति कर्पसश्रष्यासम्यालारः 
श्रीभटनाथाचार्याः अन्वगरह्णन् ` इति च तेदूरश्रः। 

अत्र॒ च -- ' अङ्खाङ्गिनोददोधश्ेषिभासे स्वन्वन्यामाग्मक्ष. 
यागान्तगेतस्वत्वस्वरूपं सोमक्रयणान्तयैतक्रयविक्रयस्यरूपं विमि 
योगप्रकारादिकं च समीचीनन्यायेर्निर्णीय करपत्र व्याख्यानशन्नो 
मड्नाथा इति यावत् इति तद्याख्याने सारस्यारिनीकार) 
भादः । 

त इभे भट्नाथबिर्द् भूषिता धिष्णुनित्ताचरार्याः कस्यादि 



»१।। 

चत्वारि शद्ण्रेभ्य उश्वरं स्वावसारेण धरातक्छे प्रचित्रयामासुरिति 
गुरुपरम्पर्या ऽनुसन्धेयात्पद्याद्वगम्यते ;-` 

तन्याम्दापगमे कलौ युगपरे संवत्सरे क्रोधने 
चण्डां मिथुने गतेऽह्वि नवमे पक्षे बरश्चेऽपि च । 

स्थात्यां भास्करवासरे शयुभतिथावेकाद श्ीनामनि 
श्रीमानाविरभूदचिन्त्यमहिमा भ्रीविष्णुचिन्तोऽनघः॥ 

(जयन्तीमाला) 
इति । एवंविध मिरद भूषितमदाङ्करुजनिनिमित्ता विखद संपत्तिः धूरत- 
स्वामिभाष्यत्रुिङ्तो रामाभिचितः क्रस्पसूत्रव्याख्याप्रवीणवुधवेद- 
विद्धज्जनपरम्परापरिभ्राप्ता संप्रतिपक्ननिबन्ध्रादता च जागर्तीति । 

सामाष्डारः कुमारिरादर्बाचीनः, 

दुन्तिकागोऽयं सयमाण्डारः पश्युबन्धप्रञ्चारम्मे ;- 
^" सदैतत् अर्थयादाधिकरणे ` पूर्णाहुत्या सर्वान् कामान. 

वाभोति ` इत्यन्न वार्तिक्रक्रारेणोक्तम् ;-- 
कमणामस्पमष्टतीं फलदानां च स्वगोचरे । 
विभागः स्थानसामान्यादविदहोषोऽपि चोदिते ॥ " 

इति कुमारिलवार्तिकमरुदा्टरन् ततोऽर्वाचीन इत्यवधारयामः । 

भटनाथवदयन्वाश्च(स्व तत्छुरधनभूत यज्ञशास्नप्रवततकत्वं 
परम्पयप्रापं निश्चिसुमः। 

धूर्तस्वामी सामाण्डारश्च न समकालो. 
यद्यपि ;- 

मापस्तम्बं नमस्कृत्य धूतैस्वामिप्रसादतः। 
तद्धाष्यवत्तिः क्रियते यथाह्ाक्ति निरूपिता ॥ 

इति स्व्रन्थारम्मे वृत्तिकारो रामाण्डारो धूतेस्वामिनः प्रसादं 
स्वध्रन्थनिर्माणहेतुं कीतैयन् तस्येव गुखुभूतस्योपसदनवरिवस्था 

दिना तदद्चु्र्ट्लाममिवाचक्षाणस्तत्समकालिकमात्मानं प्रकाद्राय- 
तीच प्रतीयते । 
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तश्ापि (५-५-८१) सूरे ` अधितेवनादिनिः साद्रहोमास्तं 
राजन्यस्यैव ' इति भ्ये ; *अस्याथों सूम्यः ' इति । 

एवं १७७तमे सूत्रे ; ' यस्य भाष्यस्य राखान्तराविरोचेन 
विषयवणेना कतेव्या ' इति । 

यवं व्कमप्रशचे;-- ! पात्रसडामनानन्तरं घक्तव्यमपि भाष्य 
कारेणानास्थयेदमुक्तम् ; लेखकप्रमा्रा्ठा धति: पवेचिधै- 
माष्यरृत्पारोक्ष्यगमकैवैचोभिः न माष्यवृत्तिकारौ समकालाधिति 
निर्णीयते । 

पव च;- 

आभ्वङायनसूषस्य भाष्य भगवता रतम् । 
देवस्थामिखमाख्येन विस्तीर्णं सव्नाङुरर ॥ 
तत्पसादान्मयेदानीं कियत बृ्तिरीषशी । 
नारायणेन गार्ग्येण नररसि्टस्य सुना । 

इत्यत्नेवं रामाण्डारषुत्ताचपि भाप्यप्रन्थाध्ययनजनिनश्रीयशाश 
खाभमूलकृतक्षतानिवेदनमात्न सत्पसाद्त दत्युकिरित्यध्यघस्यामः । 

भ्रोतसूअवृत्तिवुद्रवत्तपरिचयः 

आपस्तम्बीयश्चौतसू्राणां साक्षादततिकारः रुद्रदलोऽपि । 
रुद्रदत्तभाष्यमित्यपि तस्या वृततेव्येपदशः त्रिकाण्डमण्डनरीकाय। 
ददयते । 

यथा तरिकाण्डमण्डने (१५५ ध्या.) ' यलबद्धिः परैमिगृ- 
माणत्व॒ रुभ्यमानत्वम्; तदेवासेधनम् ` इनि रदक्तेभाध्ये, 
इति । 

अयं च ग्रन्थः रुद्रदत्तवृ्तौ ५ प्रघ्चि धम पर्छ ३य सूत्र 
उदयते । 

अर च रामाण्डारवरत्तरपि भाव्यमित्येष व्यपदैश्षो द्धे । 
अयच रद्रद्तः धूतेस्वामिनोऽर्थाश्वीनः; सथाहि 

ग्रन्थारम्मे ;- 
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अस्यापस्नम्यसूच्रस्य दुरक्षानाश्चानमंहायान् । 
सध्रदरी पिकुया व्रत्या व्रद्तः पास्यति ॥ 

हति प्रतिजानन् स्वप्राक्तनैतद्विवरणमूरकान्थपरिजिहीरषयेव 
स्वप्रवृ्तिमावेदग्रति । प्ायोऽयं निकारः धरतैस्वाम्यक्ति मतान्तर 
तयोपन्यस्य खण्डयति । यश्रा ~ ' संक्षेपतो यक्षो व्याख्यातः परि 
भाषायाम्: विस्तरेण दशपूणैमासावनन्तरे व्याख्यायेते' इति 
धूतेस्वामिभाप्यम्। 

न पुनेरिष्टानन्तर्याथेः ` शृत्तस्य कस्य चिदनुपरम्भात् इति । 
पव वरवीदराण्ुधिवरणे ;- - 
' हरतः यस्मिन क्षणे सूर्चेण सगतश्चन्द्रमाः सिद्धेः स क्षणो 

दुशीः ' इति भाष्यम् 
भति सशश्रकः : 

^" ते दक्यनेऽरिमश्चन्द्रमा इते विपरीतलक्षणया दश्च इत्यमा- 
वास्योच्यत न ल्वियमन्वशरसन्नेति । चन्द्रदशनस्य सर्वतिथि- 
साधारण्यान् । च त मू्यैण सङ्गतो दद्षयते इति विरोष्व्यः; सू्य॑सङ्गते 
रमावास्याद्ाध्रथवृन्तिहनोद्रदनान् : अमा सह वसतोऽस्यां चन्द्रा- 
रकी; श्नि घाच्यम् ; अतितेजस्विसूयैमण्डङान्तर्विखीनः श्षीण- 
कलश्यन्द्रमाः सिद्धिरेव दश्यते नास्मद्धिधेः ! ततापि सिद्धदशनस्या- 
सि्ञापकल्वाद् स्मष्ुशामपरिसङ्कधापर प्व दाव्योऽभ्युपगन्तव्य हति 
स पवाशश्छद्मनोक्तस्स्यात्। न चासो प्राञ्जरः विवक्षिततिरोधनास्। 
सृश्ररुतैव विधरीसरक्षणया चित्ररणाश्च ‹ यद्टनै ददयते तदहर- 
मावास्या ' ति । तस्माद्यथोक्त एव दन्दाथदद्योभते ` इति । 

पवसुत्तरन्रापि गनधीदाब्दार्थादो भाप्यदुक्तिलण्डनपर पव 
शव्रद्त इति) | 

एवं यष्ुध्र तदुक्तानेच्र पदार्थान् सूत्रार्थाश्चायुवदश्नपि 
दश्यत इति व्ठत्परिचयाषसेयं भवति । 

कर्पसृश्चाणां परिभाप्रोपक्रमत्यानभ्युपगमपक्षोऽस्य पूवेमुप- 
पादिक्षः। 
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एवम् ; -“ एते वा अध्वर्यो यहा य वं वेद गृषटवानः भयतीनि 
विज्ञायते ` इति (२९ श.) सृज् । 

तत्र ;--'यो यजमानो गृष्ठाम् चद कर्माणि सस्यषपि ग्रहा 
भवन्तीति फरुसस्तुतिः ` इति भाष्यम् । 

अनर सुद्रदत्तः ;-तेदनस्य परयाथत्वात् फलवचनं परसेचनाशम्, 
ततश्च यजमानस्येचेदमेवंविदुषः फलमिति न गद्नीयम् , उति । 

अत्र च इति फटस्तुतिः दति फरसंस्नुतिः एति घा भोष्यः 
पाडेऽपि फलपरल्नं खाप्रतिपत्या न भाप्यलण्डनावक्राहास्नाधानस्नि; 
तथाऽपि रमाण्डारवन्तौ ;-फलसस्तुतिः- फकयिधिः ईनि व्यार्या 
नात् यजमानगामिफखूविधिपरत्वं माप्यवृत्तिक्षारौ तस्याद्ृनेर्मन्य्रानि 
इत्याशयेन लण्डनप्रषृत्ती रुद्रदन्तस्य । 

अनया च वचोभङ्घा भाप्यकारादर्तस्यामिनः इव वृ्िक्रागा 
द्रामाण्डारादपि रद्रदत्तो.ऽर्वाचीन दन्यवगस्यन । 

किञ्च ;-? प्र. दे सृषे ;--' इनि सद्ुल्पः ` इति भाष्यम् । 
अत्र॒ रामाण्डारः ;-यद्यपि ` मानसव्याधारर्पम्मदुरपः : 

तथाऽपि तद्वाचकरब्दोश्चारणपयन्त एवं । ' यो यद्यं इन्युनन नं 
यजते बैधातवीयेन यज्ञेत ° इति उश्वारणपयन्तनिदेशाव् ` इनि । 

अचर रद्रदन्तः ; सङ्कस्पश्च मनसो ऽसाधारणब्थापारन्यान्माममः। 
यथाऽऽ हस्सांख्याः * मनस्सङ्करपं' इति । यान्िकोऽपीत्यपरं "यो य्य 
इत्युक्ता न यजते ` इति लिङ्गात् ' इति रामाण्डारग्नन्थमनुषवनि । 

पव ;- (४-१६-८) ' प्रतिषुन्रमायसत ' इति रामाण्डारः । 
अच खद्रदत्तः ;- चडुपुशरत्वे तु स्वस्थानशृद्धधा नास्नां प्रहणम। 

न त्वभ्यासवृत्या ` इति तदु खण्डयति । 
पञ्चदरौव च यन्ना श्दरदत्तेन व्याख्याताः । परिभाधाऽपि मनं 

व्याख्यातेति संभावयितुमस्त्यवकाराः । केरवेस्यामिमनानुयाथी 
च खद्रदत्त इति त्रिकाण्डमण्डने अधिक्रारिनिरूपणग्रन्थादृ वमस्य 
इत्यरं प्रासङ्गिकेन । | 
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धूतस्वामिभाष्यवत्योरुदाहता निबन्धाः. 

भनुपद्कारः --१९-९-५ सूत्रे भाष्यरृत् धूतेस्वामी ‹ अनुपद्कारस्य 
तृष्वेवाहुना ' इति तदरून्थमनुवदति । 

तश्र च रामाण्डारः- ' अचुपदकारः छान्द्रोग्य- 
पद् वश्चत्राह्य णन्याख्याता ` इत्याह । 

छन्दोगसूश्रम्--यजुरन्तर्येऽन्वाह्टारं घानञजजय्यः, उपेक्षणे शाण्डिल्यः, 
इति छन्दोगसज्रात् इति (९-७) भाष्यम् । 
द्राह्यायणश्रौतसूत्रस्यायं निर्दराः तत्न च २६-२७ 
सस्याङ्गितमिदं सू्रद्वयम् । 

° श्रचर दश्चिणो हस्तः तां दिक गच्छति जह्या ' इति 
(१४-२) भाष्यम् । अयमंराः द्राह्यायणश्नोते १४३ 
धरले ११दा सूत्र ' उत्तरेण सोमवहनं गत्वा प्राग्वा 
पदाभिहोमात् दक्षिणेन यन्न राजानं क्रेष्यन्तस्स्यु- 
स्नेत्र गत्वा तृष्णीमुपविरेत् । सा हि प्राची वते- 
मानस्य ` इत्यादिषूक्तसस्यात् । 

छन्दाताच्तिः---' दिपद्ास्वसानं नेष्यते ` ‹ समस्त एवोपचर- 
पीयासु दिपदात्वं नेष्यते ` इति छन्दोविचिति- 
क्रचनात् इति (६-५) भाष्यम् । 

याण्पद् पिङ्कलकनागायेदछदोविचितयः ताः । 
तासां पिज्गदनागीया सवेसाधारणी भवेत् ॥ 
सर्थायक्रमणी काचित् छन्दो ऽयुक्रमणी पसा । 
पौनक्रीया त्रतीयेमास्तिख ऋण्वेदिनां मताः ॥ 
यञचरघेदरविदामन्या सर्वायुक्मणी भवेत् । 

सामगानां निदानेस्था पतञ्जलिरुता हिसा) 
त्युक्तरीत्या छन्दौविचितीनां बहुत्वं निश्चितम् । तत्र 

मुद्धिता्यां निदानसघ्रान्तमैतायां छन्दोषिचितौं 
शितीयपर्टे ` अथावसन् इत्यादिप्रकरणे 
श्यमायुपुवीं न रश्यते । 

४८0 एकृष् 4. २०३, 1. 
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दतिनिदानक्रास्मतिः ' इति भाष्यवचोऽसुयोपरे निदाना 
नन्तगतमेव छन्दोचिन्नितिसन्च निर्दिदानीनि 
ज्ञायते । पिङ्गलनागीया सर्वसाधारणी मता 
इत्येतदारोचने याद्ुप्यपि छन्दोःचचिनि स्व॑येनि 
निश्चयस्स्यात् । यादवप्रकाश्श्च याजुपीत्येव्र छन्दा. 
विचितिः परिगृहीता व्याख्याता च । पिङ्गल. 
च्छन्योचिचितौ च इवं वचनं न पद्यरामः। 
भूतैस्वामी च याजुधीमव उन्दोविचिति निर्दिश 
तीद्यध्र च संशयः । तनश्च क स्यादिदं षचनमिति 
परिचिन्तनीयस् । 

निदानकारः --' सेः पू्ैपक्षो दशस्य शति निदानकरागमत्िः ` इनि 
ˆ सवैमहः प्रातराहतेः इति मिदरानसछं ` इनि च 
भाष्यम् । 

निदानसूत्र नाम पतञ्जलिप्रणीतः ऋन्दोगानां परि 
करभूतेषु दिपञ्चारत्सु प्रन्थघ्रु - ` 
करपसूश्ं तथा श्रुद्र खास्यायनक्रमव्र च । 
उपग्रन्थः पश्चचिधो निदाने नाण्डयलक्षणम् ॥ 
अनपत्स्थायुस्तोत्रं कर्पायुपदमेव न । 
एतदराव्रिधं सूत्र सामगेषु च विश्चुतम ॥ 

इत्युक्तेषु सृश्रनिवन्धेष्वन्यसमम् । 

लास्याथनमनुप्दे निद्राने कस्पमेष च । 
उपगप्रन्थाश्च श्चुद्राश्च वण्डालक्षणसमच च ॥ 
सृत पश्चधिधीयं च कल्पागृपदेमव य । 
अुस्तोश्र च विक्षेयं ददासृत्रप्रकीर्तनम् ॥ 

शत तत्रैव पाठान्तरस् । 
भगवान् पतश्चङिरेव निदानसूृश्रकतेति तु. 

निदाने भगवानाह ब्रहुविक्त पतञ्जलि; 

इति षोडशी विचारे रुद्स्फन्णोकतथा.ऽपि मिश्वीथते | 
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माष्यम् ; --अश्वप्रतिश्रहेष्टिविषम्रे कपर्दिभाष्ये (७७ पन्ने);- 
`भश्न भाष्ये विप्रतिपत्तिः प्रतिप्रहीतुरिष्ठिः प्रति्राहयितु- 

रिति ' इत्युक्तम् । किमीयमिदं भाष्यम् ? कल्पभाष्यम् 
केदेभाण्य सेति धिचारणीयम् । 

श्रीभाष्यक्रारपरग्रहीतक्रमे गृहदेवकपर्दिस्वामिनोः 
पूर्वापरभायैन निर्देशात् गुहदेवस्वामिन एव भाष्यं 
निर्विष स्यादिति संभावयामः। 

वेदरभाभ्यम् ; ~.“ वेवभाप्यायुसारेण यथाद्राक्ति प्रकल्पितम् ` । 
श्ति गमाण्डारवृ्तेयरम्भे बेदभाष्यनाम निर्दिश्यते । 

कस्येवरं वदभाप्यं इति विचारणीयम् ! उन्तरअ दृत्ति- 
करेण ' गृषद्रवस्वामिना बह्मयज्ञप्रकरणे व्याख्यातम् ' 
इन्यत; इष्ट तमव गुषदेवस्वामिनं भाष्यकार इति 
निरद्विश्तीति समावयामः। 

५ कस्पोपाध्यायः :---"न गर्भिणीं दीक्षयेत् ̀  इति गसवत्पभ्वालम्मन- 
निषेध इति कस्पोपाध्यायेन व्याख्यातस्सोमाधाने ' 
इति रामाण्डारः (१० परश्च) 1 

१ कपरटिस्यामी ; -' दद्विहप्रथमराद्योः सूयौदयकारो वसन्तः इति 
कपुररिस्यामी ` इति रामाण्डारः (१० प्रश्च) । 

के्ावस्यामी \-- निद्या द्वितीययामे इति केद्रावस्वामी ` इति । 
| शमीगमस्याश्चत्थस्यारणी आहर्तीति केद्ावस्वामी 

दति ख रामाण्डारः | 
अयं च केश्रावस्वामी प्रयोगसाराख्यश्रौतनिवन्धकता,-- 

धियः पति नमस्य काण्वे च मुनिपुङ्गवम् । 
प्रयोगसारं षक्ष्यामि केदावोऽदहं यथामति ॥ 

दति भ्रयोगसासरम्भ उक्तेः । 
' नारायणादिभिः भ्रयोगकारः प्टकं पक्षमाधिलय ददोपूण- 

भासादीनां प्रयोग उक्तः भवस्वामिमतादुखारिणा 
मया तु अचमाण्यमङ्गीरष्य प्रयोगसारः क्रियते । 
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इत्यपि त्वाह । यद्यपि- ` भवस्वामी बोधायन- 
कल्पसूञजभाष्यकरूदिति निश्चीयते । काण्व मुनि स्व 
ग्रन्थादौ नमस्यन् तन्छाखाश्रौनध्योगक्रार इत्यपि 
निशत रदाक्यते। तक्नामघेवस्तच्छाखभाप्यकृदभरः 
एव वाः स्यात् इत्यपि । 

तथाऽपि ब्ोधायनस्य क्ण्वतनयन्वध्रसिद्धश्रा यौधा 
यनस्येवायं काण्व इति निश इति नादुपप्तिः | 

गृहदेवस्वामी ; -६ मश्च ७ पटले ' भरण्याचसाने प्रामसीमान्तप्रभरति 
छदिर्दैदौनम् ' इति ब्ह्मयक्ञप्रकरणे गुषहरेवस्यामिमा 
अद्छदिर्दद्नी इत्यस्य व्याख्यानावसरे उकतन्थात् ` शति 
रामाण्डारः। 

श्रीमाष्यकोरः वंदा्थसङ्कह प्राचीमवदन्यास्यातन्धन 
गुहदेवस्वामी परिगणिनः । `भम्य च वद्भाष्यं 
प्रीभाष्यक्ररिः स्वसिद्धान्तादुकृत्छार्धपग्मिमि गरही- 
तम् । तदभिप्रायेणैव श्रीमन्िगमान्तयुरुभिः यनि 
राजस्ततो अम 

निरातद्काष्ङ्कद्मिडगुहदेव भ्रभूनयः-- 
इति श्रीभाष्यकारपरिग्रहीतसिद्धान्तपवतेकेषु पू्षुस्षेयु गद्य. 
स्वामी गरदीतः | 

पक्षिमतेम्-- 
कपर्दि भाष्ये -१६, १८ पत्रयोः ' श्वो वा पक्चिमतान् ' शत्य्- 

च्यते । कोयं पक्षी नाम कश्च तदरीयनिवन्ध इति विन्ाग्गीयम् | 
पक्षिल इति च न्यायदरनभाष्यङृतो षाल्सायनस्य नामनिग्रस्धेभि. 
व्यवहियते वाचस्पतिमिश्रादिभि : । स पय लथधाकिधोऽन्यो तेभि 

न निश्चतु पारयामः । 
वैजवापिः;-~“ तः अ पनिधस्थाध्रादरीन्यारिधज्यानि कृष. 

न्तीति : ' इति भाष्यम् । 
भवदासः ¦; -उपाङतदोमे आज्यं प्रस्तुत्य " लौकिकाञ्याद्रिति भय- 

द्समतिः ` इति भाष्यम् । 
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मयस्वामी :--'(६-'*) ' पाश्वनोपस्थानमिनि भवस्वामी इति ; भव- 
स्यामिमनिस्तु न्तमुपतिष्ठते न प्रातरिदयत्र वाक््य- 
मेदभयात् न भातरित्यचुबादः इति ` च रामाण्डारः। 
साश्लान्परस्परया च चरक्षव्यास्यातारे भवदासभव- 
स्वामिभवदेवभवनाथाः शरूयन्ते । 

?. नत्र भववरासः : ~-' वृ्यन्तरेषु केषांचित् ' (चछोकवा. २३) 
` केषराननित्. - भवदासादीनां ' इति त्न पाथसारथि- 
मिश्चरीका। 

` भवद्रासेनापि छृतं जेमिनीये भाव्यम् ` इति प्रपञ्च- 
हृद यरकारः । पतदुक्तर द्वितीये सङ्कषेकाण्डं विहाय 
दाव्रस्वामिना संक्षेपण छतम् इत्यत्रत्यवाक्यादपि 
भवदरासारर्बाचीनेद्दायरस्वामीत्यवगम्यते। 

२. भवस्थामी च बोधाएयनश्रौतसूत्रभाष्यकृदिति तदून्धे 
धकरणान्तेषु निद॑दादवगम्यते । दाच नकापि 
कोठा तत्कृतिरिनि निर्दिश्यते । 

शमाण्डारे च पा्वनेत्यादिवाक्यस्य भवस्वामीयत्वसुच्यते । 
भवस्वामिभाष्ये तु सर्वान्युपस्थानप्रक्ररणे ' तस्मादीषत्तियैङिरम्बो- 
पनिष्ट ` इन्येव प्रङ्खरेश्यते । 

यश्रपि २९६२२ सङ्कश्राद्धिते तालक्रोशे अचिग्रन्थान्ते ;-“इति 
भवस्यामिरूे बोधायनकस्पविवरणे ` दति रेखः ; ततः ‹ पञ्च 
सद खग्रन्थोपरि चिदरातध्रन्थो भवयनाधमिश्च ` इत्येताचति जुरितपन्न- 
छायो लेखश्च दशयने ; नन च पतद्रन्थसख्याप्रदरीन पूचैकभवनाथ- 
मिश्रनामय्हटणेन भवनाथस्यतत्कवरैत्वकीतेनायैव ठेखकपवृत्तिस्सं- 
भावयितुं द्राच्यते ¦ सनि चे नाशथस्वामिपदयोः पर्यायत्वबुद्धधा 
एकस्येव माप्यद्रन उभयथा वयपदेषहाः प्रवृत्त इत्यपि वक्ते दराक्यम् । 

भवस्वामिवचनं यमाण्डास्गृहीत नार पश्याम इत्यन्य पवा 
सो भवस्वामी याच्य इत्यपि चिन्तयितुमस्त्यवकादाः। 
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तथापि मद्रपुरस्यभ्राच्यकोकशाग।रस्थसयिमदयसृच्यां भव. 
स्वामिभाष्योपसंहारादौ प्र्चसहस्चत्यादि दरिनयाक्यावृशनाव् 
तथा लेखनं कस्यापि स्वमतिचिज्रम्भितमूलकं स्यादिति निश्िन्नमः । 

शवरस्वाम्यसिस्वामि भवस्वामिधूवस्वामिकपर्दि म्वामिनः निष 
न्धादौ मङ्गलवाक्यपरयोगसुपिक्षितवन्त इत्येतदपि निबन्धने 
भवितुमर्हति नयविवेकादौ मङ्गकप्ये घटयनो भवनाथस्य न नेषु 
परिगणना युज्यते शालिकनाथादर्वाचीनस्येत्यत्न । 

न छक पव निवन्धकृत् प्टकश्र स्यनियन्परे मङ्गलपथ्च धरयन् 
अन्यायश्च प्रणयेन्निवन्धमिन्यभ्युपगन्दुं शक्यत ! भट भास्कय- 

मिश्रश्च स्वीये जानयल्ञाख्ये वेदभाष्ये भागै-- 
वाक्यार्थैकपराण्यघीत्य च भवस्वाम्थादि माध्याण्यनो 
भाष्यं स्वैपथीनमेतदधुना सर्वीयमारभ्यन ॥ 

इति स्वस्य श्रन्थग्रणयने वाक्याथीवैलद्रहेतुतया भम. 
स्वामिभाप्यं कीतेयंति। पवम् ;- 

प्रणम्य रिरसाऽऽचरार्यन् बोधायनपुरस्नगन । 
इति बोधायनमुनेरादो प्रणति प्रतिपादयति । 

त्न विविधेतिहासविवरणादिघटिसक्ससश्रभरभतकयया बहु. 
तरवैशदयमूरे बोधायनसुनिरिति वक्नतिधैटन । 

भवभाप्याध्ययनेन वेदमभाप्यप्रणयनयनचन तु कस्पमूत्रभाष्य- 
प्रहरणेन नोपपादनमरहपि । विनियुक्तमन्घराणां घ्र तप्र वाक्षया्भरवणेन- 
सग्र्टसम्मथेऽपि ‹ वाक्यार्थैकपराणीति ` विवोषणस्यारसिकसम- 
न्वयस्य कर्प भाष्ये दुष्ैरत्वात् वेदभान्यमैय तश्च भात्यपरेन निदि. 
मित्यवद््यं वाच्यम् छन्दोनिसकतकस्पम्याकरणाश्रिणोडदाविधपरि- 
करविशदीकरणेन व्याचिकीषुहिं भास्छरमिश्रः याक्यार्थक्रपरत्व 
भवभाष्ये कीतेयन् निखिलवाक््यविवेरणरुपतां यदश्चय सस्थापुष्क- 
परिकरतां मन्यते ! किमुत कतिपयमस्धरवाक्ष्यवियरणसङ्गद पम 
कर्पभाष्ये । 

ततश्च तेदभाभ्यस्थमेव रामाण्डारोदराहतं भवस्वामिवसमै 
स्यादित्यध्यषस्यामः। तदीयं षेद भाष्यं तु वयं नोपलभामिषे । 
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भकवदेवस्नु तौतातितमरततिलकककस्य कौमारिच्यन्थगुढःभावा- 
विष्करणपरस्य रचयिता सोमनाथखण्डदेवादिभ्यः पराचीनः पू्वै- 
मीमांसक्राप्रणीरिस्यवगम्यते। 

सक्रष॑ः : ~ धूनिस्वामी स्वभाप्य इ्िकस्पभाप्यान्ते “ अन्येव सा 
यन्र तुस्यः पद्ाभ्यास श्नि सद्कपेपक्चः ` इति, 
१० प्रक्षे: ` दीक्षणीयाभरस्तु धारणं हिरण्यकेरि सङ्क्षयचनात् ' 

इनि 
९ ^, दिरप्यक्रेशिनस्सङ्कषेकारस्य च भ्राजदहितम् ̀  इति 
1५ > रगृतस्य सङ्कषेक्रास्स्य इति 

६५ मन्त्रणा परिश्रीयत इति सङ्कुषेकास्मतिः ' 
 स्मङ्कुपेणकारम नः परिव्ययणविधानेन ` इति, 

११६ + ` सङ्कुषणक्रारस्य तुपूर्वयोपधानं उत्तरयाऽमिमश्ीनमः 
स्येव सङ -सद्ुधकरार-सडूर्षणकार शाब्दः निवन्ध निर्दिशति । 

` सदुधपक्नः ` ` हिरण्यक्रश्चिसङ्कषवचनात ` इति वाक्ययोश्च 
हिरण्यकरेभिपदरसमभिव्याहारपर्याल्ोचनया सङ्कषंरब्दो निवन्धृपसो 
ऽपि प्रयुक्त शृत्यश्रगन्नुमस्त्यवक्राश्चः। 

ततुक्तं सारुषैल इत्यारभ्य तद्धचनोदाजिदीषयिश्च श्रीभाष्य 
कारयि सङ्गु्रणो नित्रन्धक्रासोऽभिपित इत्यवगम्यते । 

स्ने ुधः कऋलाशन्छ्प्रभवः शत तन्वरल्लाकरकारवन्रनाश्च 

सङ्कध इति निदन्धतिदृश्षोपीत्यवगच्छामः। 
मह्ुपेषवं सङ्कधेणपदं वा निवस्धारं व्यपदिकशतु सश्नाश्ला च 

मित्रन्धस्यापि व्यपे प्रचरतीति यथायथं वयरपदेशाद्धयसुपपाद- 
योऽपि कोऽसौ सङ्कधः सङ्कुपंणो चा इति विश्चयः परं विनैव विचारं 
नोपल्ाभ्येन् । 

धतत मीमसिनिहास कचिदाकर्यामः ;ः--षोडशाध्याय- 
निग्रहे पृ्मीमांमाश्मास जैमिनिरतम्। तदन्यदध्यायचतुष्कं व्यास- 
रसम् । 

॥धिदात्यध्यायनिवद्धस्य भीमांसान्नाखस्य ऊतकोटिनामघेयं 
भाभ्यं बोधायनेन कतम्। 
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तत् श्रन्थवाहुव्यभयादुपेद्य किञ्चिन्सश्चिमं उपवर्पण छृनम् । 
तदपि मन्दमतीन्. घात दुरुपपाद्रं चिस्तीणैत्वादुपिक्ष्य बोडन 

छक्षणपूर्वमीमांसासास्रस्य देवस्वाभिनाऽनिसष्धिपं हनम् । 

भवदासेनापि छृतं जेमिनीये भाप्यम । पुनर्धिक्राण्डे धमः 
मीमांसाश्चाख सङ्कपकाण्ड द्वितीयमुपेक्ष्य पर्यस्य नन््रकाण्डस्य 
आचा्यश्ावरस्वामिनाऽतिसक्षिप्त श्न माध्यम । नथा वेधसा 
काण्डस्य (सकपेण) सक्रषेणेन इति। [पपश्चह्ृदरये उपाङ्गघक्ररणं लेखो 
हर्यते] अनेन च सङ्कषैणो नाम देवनाकाण्डभायप्यक्रार इति : म्र 
ध काण्डे दाबरस्वामिना भाप्यस्याकरणेऽपि नन्पृयैक्षालिकीः देष. 
स्वामिमवदासोपवषवोधायनेरभाप्याणि प्रणीनानीति तावगम्यते ॥ 

तन्न श्रीदाङ्कराचार्येः ' तदुक्त सद्ग ' एति: श्रीगमानुजा- 
चार्यः ' तदुक्तं साद्कषणे ' इति, प्रीमाप्ये : सकर इनि. यत्रान्नदरीपं 
चनूद्यमाचः; 

“कर्मणां प्ररृतिषिरूतिरूपाणां धर्माधकाससपपुम्गर्धसाधनता- 
निश्चयः ^ ्रभुत्वादात्विन्यम् ` इत्यन्तेन मूश्रकन्दापेन * सङ्कपणन 
रुतः '" इति सारयन्थे दादद्ाध्याय्यु्तरतच्छषभूनविथारपरम्त्र- 
निवन्धतया गृहीतः । 

राङ्करभाण्यप्रकटार्थरीकाकारः : ` स्ये -गवताक्ाण्डे ` द(न 
विबियमाणः; रशङ्करभाप्यरलपभायां ' सद्कषो दवनाकाण्डम ` 
इति व्याख्यातः : 

रलपरभाविवरणे आनन्द्गिरिमिः ~. -' संछृष्यने कमकाण्डस्थ. 
मेवावरिटं कमे संक्षिप्योच्यते हःत सङ्करो देवनाकाण्डम ` इत्युप. 
पाद्यमाचः ; 

धूतेस्वामिनाऽपि ‹ इति सङ्कपिकारमतिः ` " सङ्कपणक्रारमनिः 
` सङ्कपैकारः ' ‹ सङ्धपक्षः ' ' सङ्कपैवचनात् ' इनि विविधनिदेके 

# भनामणेनेतिसाहितये तृतीया ; सदवफोनति पाड प्ुगमाभं 
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नियन्धनिवर्ध्रनिर्देदारूपकम्णैगष्माणश्च कोऽसौ भ्रन्थः कश्च 
त््रतिपाद्य इसि विद्राये \ 

मीमांसारूपः कश्थित्सृश्रनिचन्ध इति शङ्कराचार्यादिददित- 
निखिलयरवन्ध्रसमत्या निथ्िनुमः । तत्यतिपाय विहाया स्वग्पेऽपि 
स भविध्यनि । नधाहि ६ - 

धृतम्ोामी नाच्च दरीक्षणीयािधारणादियक्ञसवन्धिकर्मविपय- 
प्रमाणोदाहरणनया सङुषेभ्रन्थपरिभ्राही | 

श्रीश फुरचार्याः श्रीभाष्यकाराश्च दैवतापृथक्तरेतुकप्रदान- 
हष्टास्तेन स्वाभिमनार्धसाधनाग तदुदाहरन्तिः इत्थं च बह्मसू्- 
भापष्यङृलोः केयलामेगरादिनिरूवणपग्त्वामिप्रायकस्तत्परि्रह इति 
सिद्धम । 

' सङ्कषकाण्डमुपिक्ष्य वराकररस्यामिना भाष्यं कृतम् ' दत्येतदनन्त- 
रम् सथा देवलाकाण्डस्येन्यादिप्रपश्चहृदयवाक्यस्य च सङ्कपैव्यप- 
्रामूलङ्घ शवनाक्राण्ड व्यपदिदातो सङ्कर्यादन्यदेव किमपि सूत्र 
नदं विव्रक्षितं स्याश्िति प्रतीयते, नस्य च माभ्यकारस्सङ्कषैण 
हति श्र। 

सङ्कषेपत्रस्य दैषताक्ण्डपरता प्रकरार्थरलप्रभानन्दगिरि- 
ष्यास्याभ्यो ऽवराभ्यते । 

इमदेथाशच श्रीमश्निगमान्तयुरयोऽपि शतदूपण्याम् (४ वादे) :- 
केवनाक्राण्डं च क्रमेकाण्डकेष्रतया ्रीभाष्यकारिः परिग्रहीतम् | 

तदुक्त मङ्कु इनि हि नस्मूत्राण्युव्राहरन्ति इनि निर्दिशन्ति । वेदान्त- 
दीप ` तूक्तं सोकर ' इति निर्देशात्सक्र्षं इति देवनाकाण्डे 
व्यव्रहरो ऽप श्रीभाच्यक्रारसमत दइत्याह्ायः । 

कमेदेवता ब्रह्ममोचरा 
सा धिधोद्धभो सूत्रकारतः। 

तैमिनेर्मनेः काद्ररूत्स्रनो 
वाद्ररायणादिदयतः कमात् ॥ 

(तत्वरल्लाकरे) 

इति भद्पसद्रास्पाद्ानां सूक्तिरिशाय् सहिता । 
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किंच दातदुषण्यां संकषकाष्डे प्रक्रम्य; “तस्य च काण्ड- 
स्योपसंष्टारे अन्ते हरौ तदरीनान् ` इति देवताकाष्ठां पद्य 
‹ स विष्णुराषह हि ̀ इति स्ैदेवताराधनानां तत्पर्यवसानाय तस्य 
सर्वान्तसात्मन्धेन ग्यार्भिं प्रतिपा ' तं ब्रहमेत्याचश्चते ` इति तस्येव 
धेदान्तचैश्यपरब्रह्मत्वोपश्षेपणोपसष्टारः कृत इति तत्वचित्सप्रदायः " 
इत्थनुगृहहीतम् । 

तदानीं सृत्रपाटसप्रद्रायस्य विच्छेदेऽपि उपदेद्ातस्सिद्धस्य 
स्वपूवेव्यास्यातृभिस्थतो निर्दैदास्य पूर्पूर्योपदेशरन्धस्योपदेराच्च 
पकशास्व्यपिक्षितपरिचिन्तनपरिकराविरोप उपपद्यत इत्याचार्या. 
पामाक्षयः 

श्रीकण्डेभाष्यरिवार्कमणिदीपिकाकासय भप्पय्यदीकषितास्तु 
फरिमलध्रन्य 

यद्रपि सक्रपेक्राण्डो न देवताविचासार्थं प्रवर्तितः । किं 
तु उद्ेशलक्षण्यधिचारितनानाविप्यन्यायकिचारत्मकस्तत्परि - 
शिषः नन्श्रग्रसङ्कवदुपदेश्षातिदेदासाधारण्येन प्रकीपीकः प्रवर्तितः। 
न हि तश्र वेवताधिन्रारेणोपक्रम उपसहटये वाऽस्ति , तज हि ' अनु 
यजतीत्यनुघषदकारश्चोद्यते ` इति-विचासोपक्रमः- विद्यते वाःऽन्य- 
काटन्वाम् यथाऽऽज्य (याज्या) स्चष्ो यथाऽऽज्य (याज्या) 
सवथः '-ति विचारेण शास्मसमापनम् । 

केव्रताविधानरटिनेषूरपाह्युयाजादिषु देवताऽस्ति न वा ?--र. 
प्रयाजादिषु शेवत्ताचाचिनः समिद्रर्हिरादिकाब्दा दृदपूणे- 

मासाङ्गधसिद्धसमि द्ैसदिपसस्तदन्यपस वा? --. 
धर्थि दोक्नायावह स्वे महिभानमावह इत्यत्र दोषराब्दोक्तष्टोम- 

ए्रव्याथस्षेन श्वतः सविष्रदभ्चिराहवनीयो चा गार्हपत्यो वा --. 
पौ यश्रव्या चनस्पनिदेवता पश्वङ्गयुपरूपाऽन्या वा ?-४. 
स्वाहा देता आज्यपा ज्रुषाणा इत्यत्राज्यपाः सकरुपयाजानचू- 

याजदेवसा उ्तमपयाजानूुथाजमात्रदेवता वा ?--५ 
ग्रहाणां वैसजस्य स्तोत्रायेव्यादिचतुर्थीमिर्दि्टानि स्तोजाणि 

भाद्नयं गृह्कातीन्यादितद्धितनिरदिं भद्चधादयो वा ?--६, 
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यां वतां वषर्करिष्यन् स्यातां मनसा ध्याये उति 
देवतावाचिशब्दध्यानविधिः देवताथध्यानविधिर्वा ` - -७. यजेति 

इथक्चरं ये यजामह इति प्चाक्चरं इति विहितयोयैजयेयजामह योरि 
विष्णुमित्यादिद्धितीयान्तदेवतानां निर्देशः क्रया न त्रा?--८ 
आवह देवान यजमानायेति पाकरणिकसकरटवनातिधयो षा 
अथिमस्न आचहेत्यादिनिर्दक्यमाणाय्धादिदेवतासाश्रयिपयो वा» 
९. देवान. यज्ञेति प्रथमानूयाजोपक्रमरेषे देयानिति शच्छः 
प्रथमानूयाजदेवताविषयः सर्वानूयाजदेवताविषयो श्रा ४ ̀ २०, 

इत्यादि देवताबिचारभूयसत्वात् भुला सकर्मकाण्डस्यैय 
देवताक्ाण्ड त्यपि व्यवहारोऽस्तीति नस्य नेनोपाद्रानम > इनि 
रज्ञप्रभाकारान्तेरदैतिमिनिर्विशयाभ्युपगनं देचनाक्षाण्डशन्दर प्रधान. 
व्यपदेदा सूत्रकरापं श्रीभाण्यकारपङ्गिष्यवचनसपतिप्रततिमृत 
विरिष्टादवेतिसवेनिबन्धरसमतं स्वयमपकपन्त पयोपपाद्रयन्ति । 
सप्दायविदस्त्- 

धूलेस्वामिना सकषेस्थविचायोद्राहरणात् दावरस्वामिना ऽपि 
९०-४-२३२ सूते १२-२-१९ ° सूते च ' इति सक्र यक्ष्यते ' इल्युक्श्च 
कमेविचारस्सकषं वतैन इृत्यविवादमेव । सकय वुवनाचिच्ाग्सद्धाव- 
तद्भावो न धूतैस्वामिवचसाऽवगम्येते। दक्रराचा्ैीभाध्यकोश 
तदुदाहरण प्रपश्चहदये देवताकाण्डे सकपणेनं भाप्यप्रणयनोक्तिश्च 
देवताविचारपरत्व सकषस्यास्तीत्यप्यवगमयति । छिष्ठाण्डे धम 
मीमांसाराखं संकषैकाण्डं दितीयमुपेक््यं दाव्रस्वामिना भाष्य 
प्रणयनसुक्तरा ; तथा देवताकाण्डे इनि देषनाकाण्डपन कश्चिद्ध 
प्रतिपादयतः प्रपश्चहृदयकारस्य हावरोपेक्षित पत भागः श्रिचक्चिन 
इति हि स्फुटमेव; तदतिरिकरविवक्तायां विदात्यध्यायान्मकर- 
त्वोक्तदुपरोधात् । इत्थ च सकपैकाण्डं क्मदरवलाविनाग्कपमं : 
तत्र कमेविचारो द्वादश्याध्यायीविचारिनोधभूत एव चिवश्नानि- 
शयमूखः; देवताविचारस्तु पधानः ; नत्स्वरूपादैः पृधेमनिः 
रुपितत्वात् ; अतः प्रघानदेवताविचारत्वमूककं तस्य देधनाकाण्ड 
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हन्थन्वथं नाम । नत्र मकर्प(णेन)ोण भाष्यप्रणयनतन्परसिद्धि- 
निथन्धनस्सकषैक्ाण्ड इति व्यवदारः; पनमेव च व्यवहारं 
व्याख्यातनियन्धनमारस्य श्ररोक्रगच्रा्य-श्रीरामानुजाचार्ययोव्यै- 
यहारसकरषं इति सांक्रेण इनि च । तत्र सक्रषपद स्य साश्चादुन्थ- 
प्रनिषाद्विषयपुरस्कारेण निव्न्धानवयोधकतया तत्परतिपाय- 
विषादीकरणाय श्रीरामानन्दानां पकयाथैकाराणां च सको देवता- 
काण्डम् ` इनि विवरणे प्रध्रत्तिः | 

सक्र्ेण वताक्राण्डे भाण्यक्ररणेऽपि शावरस्वाम्युपेश्षया 
दानीं धन्रारतौथिस्थोपक्रम भद्गुर्वादिसुप्रसिद्धधीमत्परिग्रह- 
वैकल्थात्रिभिस्सकर्पकाण्डस्य परिग्रहरचारयोर्वैरट्यं कमेणान्व- 
धवत । तन्नापि कर्मधिचास्भागस्य द्वादद्याध्यायीसवद्धतया किया 
निघ प्र्रारस्मभचन्नास्त । देचताविचारभागे तु निरीश्वरवादरचि- 
भिः स्वप्ररहस्नर्विपरिलोपन प्व यलः कलप्राय आसीत् , येन च श्री- 
रामानन्दरान्ने कथश्चिदनुवनैमाने रैवादन्तर्दिते च देवताविचारभागे 
सक्रर्पपदरश्रनिपाद्नायां पचरन्तिनिमित्तवैकल्यमनुसद धद्धिसनन्द - 
गिरिभिरेव सरष्यने करमवित्यादिना विग्रहं प्रददर्यापि प्रसिद्धिपरि- 
पालनादभेन श्रवनाकाण्डमिन्येव विन्रृतमपि । अनन च तदानीं 
कमेकितखारभागमाश्रमनुवसमानमासीत् दवतावितच्ार्भागस्तु लं 
पसामीद्धिन्यघगम्यते । अत प्व तदनन्तरभवैः कमीकिच्ारस्वैस्व- 
वेदिभिः भआच््यश्चीमैघनादारिसूरिभिः श्रीनिगमान्तसूृरिभिश्च 
दैवतायिचारपग्भागमान्राभिप्रायेण ` सकर्षकाण्डस्तु मयान दण 
चरः ' इति * मध्यः काण्डस्तु त्ुमस्थितिः ` ति च नयथरकाशिकायां 
मीर्मासिापादुकायां चानुग्रहीतम् । 

त्र चर आचार्थैमीमांसापादुकायां लु इत्येव वक्तव्ये छुु- 
स्थितित्यक्रथने देवलाविच्चारभागमाव्रस्य विरोपमभियेत्य ; अत- 
स्तव्रानीं कमैकिन्नारभागस्य सच्वमप्यभिपेतम् । एवं ङातदूषण्यामपि 
' तेवताक्ताण्डं च कमेकाण्डरोषया भाष्यकारः परिगृहीतम् । तदुक्त 
सङ्क्ष इति हि तत्सत्राण्युदाष्टरन्ति ' इत्यु्ा ` तस्य च काण्डस्योप- 
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संहारे अन्ते हरौ तदशनात् ̀  इत्यादिना तत्रत्यान्तिमसूश्रप्रद् रनन 

तत्ववित्वप्रदाय इत्यनेन च उपदेशाप्रासमेतावदेव, प्र्येकभीग- 

प्रतिपा्ग्रहणं तु तत्सद्धावसाध्ये न संभवतीदानीमित्याविष्छतम् । 

तत्वरीकायाम् ' तर्किते कमणि सङ्कपेकाण्डे चतुलक्षण्या तन्त 

त्कर्मीराध्यदेवतेव स्वरूपमेदय॒णप्रकर्यैनिरष्ृप्यत ` इति श्रीसृक्तिः 
दद्रीनात्, तन्तनथेवैरदनाथान्नायैः-- 

सवरूपमादौ वद्धेद स्तदु भसन पृ वैकम् । 
फर च देवताकाण्डे देवताता निगध्ते ॥ 

इति सग्रहीतम् ¦! पव परिचिन्तनीयायां च वस्नुस्थितौ आमन्नू- 
गिरीणां सङ्कष्रपदविग्रहणं प्यालोच्यद्भिः देवताविचारभागभनुः 
पठममानैश्च स्थितगतिधिन्तनाय प्रयस्यद्धिः सङ्क्ष क्मयिखारभासय 
एव काश्चन विचारान् परिश्रय तावन्मात्र पव दवताकाण्डत्वभरसिद्धिः 
मृकत्वोपपादनाय परववृते! न च तावता संप्रदायिकस्य संप्रति 
पन्नस्य च देवताकाण्डस्य देवताःवचारेणोपसहारपरस्यापराप 
उचित इत्यनु संदधते । 

तत्र धूतेस्वाम्यनूदिताविषयेषु तु ;-- 

तत्र 'दीक्षणीयाभ्चेस्तु धारणम्" इत्यः सङ्कषकाण्डे पञ्चदश ऽ- 
ध्याये दवितीये पदे ̀  दीक्षिताः ` इत्यनेन सृश्रणोध्यते । 

सङ्षैकारस्य प्ाजहितमित्युकतशचश्च सङ्कधकाण्डे ततैव ' सपैव 
स्थात् ` दति सूत्रणोच्यते । 

सवस्य सङ्कषकारस्य इत्युक्तस्तु सङ्कपयण्डे न ददयते । 
मन्त्रेणाच्निष्ठं परिधीयते शर्त्यशास्त सङ्कषकाण्डे १२६ऽधयाये 

४पादे चिचायैते धनि व्याख्ययाःऽवगम्धते । 

५. सङ्कधकारस्य तु पूचैयोपधानसुम्तस्याऽभिमभनेम् ' शस्यद्रास्त 
सङ्कषकाण्डे १४दोऽध्याये शमे पदे । 

अन्येव सा यञ्च तुल्यः परदाभ्यासः इत्यंशस्तु सङ्क्षकाण्डे 
सृशरेषु नोपरभ्यतेः। 

जि 

६१ : 

न. 

५ 
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अतरद् चिन्तयामः--सङ्कषैकाण्डं नाम भास्फरदीषितव्याख्या- 
युत मुद्धापिनं प्रचरति । तन्न च सुबह्रन्येव किं बहुना सर्वाण्येव 
सूश्राण्यपरिपूर्णावुपूर्बीणि टदर्यन्ते । योऽथिम् १३-७ अभितः 
१३-१० चेन्द्रम १३-२८५, उत्तरस्मिन् १९ तेषाम्, १२-४-१९ गणेषु 
१४-१-१०.५ उदिति १५-१-५. यस्ये १६-४-६ इत्यादिरूपः एव हि तत्न 
सृश्रपरिग्रहो इयते । तद्भधाख्यायां च विदादवहथपुरस्छतो वाक्या- 
थैः प्रदद्येने । नावन्तं चार्थं प्रतिसृश्च विनाऽप्याक्षेपाध्याहारादिशेष- 
पूरकपररिक्रर सूत्रसृन्िनं न संमन्यते क्रोऽपि द्ाश्निकः । 

न च सधनो ऽप्यरम्बनं विना स्वकपोकरिपतेरुपपक्नानेकाथै- 
धरितैर्वाक्यार्थस्यं सन्ना इत्यागोप्यमाणेः कृथिन्निवन्धा भवितु- 
मष्टति । नचा नभ्राविधे निवरन्धं प्रामाणिका बहुमन्वते । 

अतः सृत्रघ्रतीकमाश्रग्रहणेन व्याख्यानं वा, समग्रसूञरलेखन- 
पूकलव्याख्यालेखनश्रद्धायैकव्येन परतीकमावरप्रदरनपूयैकं व्याख्या- 
लेखनं घा, समप्रसृश्रपारदोरभ्यदशाकृतं वा तथाविधरैकदेशमानो- 
पलमस्म सभावयामः। 

तदिदं श्ङ्करभाप्यरीकाव्यास्यायां अप्पदीक्षितीयपरिमखयन्थे 
सङ्कपेकाण्डीयकतिपयसमध्रसूपदरनात् । श्रुतप्रकाशिकाया 
व्याख्यायां भावपक्रा्िकायाम् -- | 

नाना घा ग्रवताण्रथक्तात्' इति प्रतीकमुपादाय "तेषां परथक्थदा- 
नमवदानैकयात् ` इति सूत्रेण अवदानवत्प्रदानमपि' युगपदेव कार्य- 
मिति पुथैपक्षः; तश्रदं सिद्धान्तसूज्म् नाना वा देवतापथक्तत् ' 
इति सृश्रपरिप्रहेण रङ्करामादजसुनिभिः पूवेपक्षलिद्धान्तयोर्विवरः- 
पाश्च निर्णीते | 

अतो विरभ्रचास्तया कैश्िददुपटन्धय एव क्राप्यसमध्रोप- 
ऊम्धन्धासीत्सङ्गधक्राण्ड इति ससुचितेव संभावनेति ) 

पतन्मुद्रणपरिकरमूताः कोषाः. 
समाण्डारटृन्तियुतधूर्तस्वामिमाष्यमृषितस्यापस्तम्बीयश्रौत-- 

सूत्रस्य १-- ५ प्रभ्नान्तमागरूपग्रथमसंपुरस्य सुद्रणे परिशोधनाया- 
वटस्विता भादरा ;-- 



9१) 

प्तत्कोशागारे सङ्कहीताः ;-- 
1 सूत्रपाठे --2299, 2682, 758. 4151, नँ साखपरश्र क्रोदाः. 

। 4 120. ^ 1142, (^ 205 +, ऋग्म 

या भाष्ये ;- 1 11- -12, ¢ 1869, ५ + ह 
४ 228, 2600, › ताङपन्रमनथौ ^ 

711 भाष्यवृत्योः ;-- 160), 1128, 2:28), + ॥ ॥ 
{:1.46;, 

० 4 361, 4 5190, € 1:71, क्ामदूसयाः . 
मद्रपुरादानीतः कागदेमयः क्रोह्ः ङ.- सक्या परिगरहीयः 

कचित्सवाचनायाद्वियत । 
कचिदिषये अहोवलसूरिविरचिता श्रौतिसूत्रषृत्तिरपि भाप्य- 

वुत्यञ्चसारिणी समाद्रियत । 
एवमेतां सत्रभाप्यवृत्तिकोरानामवलम्धनेन भाद्धितः पर 

` प्रभ्नीभागमुद्रणे निरवाक्ष्म । अन्न च प्रक्ावनां सौकर्याय परतिषृष् 
खण्डसृत्योस्सङ्खधा अपि न्यवेन्नयाम । भाष्यवृत्योः प्रतिधिधं 
रिरोठेखं च जिधरक्षितवाक्याथधारणसोकर्याय न्यप्रीविक्षाम । 
आपस्तम्बीयश्रौतसृत्राणां सुद्रदृत्तवृ्तेभद्धिताया दुकभतया भ्रलि- 
सूत्र तत्रत्यविषयान् प्रायष्टप्पणे आदृश्ेयाम । 

तप च सीसकाक्षरयोजकानां तच्छोधकस्य मम च मानुष 
दुबोरेणानवधानेन सभावितान्. दोषान् श्षाम्यन्तः दुद्मतमपरभोप 
कारिनिबन्धप्रचारकृतसमोदा अुगृङ्खन्तु स्तः । 

देवो वथेतु सपवस्तु अगतं जागत ध्मश्विरं 
टरोकास्सन्तु दडं खधर्मनिरताः ध्रीचामराज्ञे श्ना: | 

आस्तिक्यं पथतां चिरं सृपमणेदध्रीचामराजस्य सा 
हद्यास्सप्रसरन्तु दिस्गञजशिगोभुषायिताः कीनयः # 

दत्यावेव्रयति, 

सो, नर्सिदाचायेः, 



आपस्तम्बश्रोत धूरतस्वामिभाष्य तदतति विष्यसूचनी, 
[प 

मथमः प्रश्नः [-- 1 4), 
विषयाः 2 पृ्टसङ्च 
भा)--यश्षभेदाः क 
ब) यागकालः 
भा) पड्युदाविभेदाः 
घ्र) उपाद(तनिवौदः 

दुर्वीहोमताहेतुः 
बृ) अत्य्िष्यमपदार्थः 
29 तत्तद्दविस्स्थानानि 

भा) ओपधहवि्भैदाः 
भा) अन्यानि दवम 
» गौण हविः 
बु) उपचर्हेतुः 
भा) नित्या यक्षाः 
» नित्यतादेतवः 

(बर) .देडविवरणम् 
वा) दशौपूणमासपाथम्यम् 

` (वु) मूरोक्तदटेतूपपन्तेः 
(भा) अधिक्रारषवस्यकता 
» अथशब्डाथैः 
» व्याल्या.ऽऽवश्यष्षी 
 दकश्षशब्द्रा्थः 
(च) दरशेणब्द्स्य गोणताहेतुः 
» न्यायपक्षाश्चयः ध 
(भा) पूणमास्रपदाथेनि्बादः 
(खं) सवेञन्दाभिप्रायः । 
» दृेस्य पश्चात्प्रयोगे देतुः.... 

9100014, ४01, 1, ।,9। 

न्न नो अन्तो = ~ नह [+ ष [ {ण्य 

< @ £ 7 

क 

चे 



[+ 9/1 

विषयाः शषटसङ्खंभा 

(भा) व्याङोभावः 9 
9) सारयाथ ५ ए त 

>» कठ्प्रसूज्ाण्णां ब्राह्मणरगतार्थता २ 10 
» भ्रातःपदाथः 19 

» नामताहेतुः | 11 
» आहवनीयपदाथैः ष त 111 
(श) निर्वचननिवौहः ि .... 11 
» याक्षिकानां यागस्वरूपम् ... ध 11 
» आहवनययशब्दरूढता 0 ह 11 
(भा) काश्चतिफलम् 19 
» अन्यप्रणयनहतु ५ ~, {ध 
(बु) हत्वेति क्ताथः देतुविचरणश्च 9 ... 19 
» अन्यप्रणयनहेतुनिर्वादिः र „„ {2 
(भा) अग्रधन्तरसङ्हः ध ह 9 10 

» अन्यग्रहणस्य (पातः पदस्षहितस्य) फरम् ,„„ 19 
9? आदहवनीयपदफलम् ३६ छ ,,, {9 

(षु) कचद्हणमावः ४ .... 18 
(भा) अन्वाधान (सोपेषिष) निवतैते ५ ,„„„ 14 
„ वाक्याथैमदः अन्याब्दस्वारस्यम् अन्वाधानपदा्थश्च ... 14 
(वु) उप्देशपदयजःपदयोभीवः र .... 14 
(भा) गतश्चीशब्दाथैः अन्यपदफलं च ५ ५.10 
 (देवागातुविद् दद्यादः) जप स्थानं स्थग 16 
जु) (मामूदन्योपरुक्षितस्य प्रतिषेध शृस्यतश्रभिपतत) श्रतिषेध- 16 

` व्यवस्था 
(भा) (बिहरणात्पूवं जप इति) पक्षान्तरचोष्रश्च .... .„. 18 
» अल्गदायोदिपद्निवैचनम् ,„.„ 16 
(बु) (यागा्थैस्य सवैसाधारण्यात् ) गार्ईपत्यपद्ररूढता ., 16 
५ (सभ्यावसथ्ययोस्सूत्राचुक्तयोरिष विवरण) निदानम् .... 18 
(भा) जपे विहन्यस्यापघमैः व्यवस्थाच न $ 11 
» पककव्याहति प्रहेदेतुः ... 01 
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विषयाः प्र्रसंख्य) 

(वु) समित्सङ्खधा 
» ` बहुष्चनाविवक्ना 
(भा) सङ्कश्पक्रालः तस्य सारस्वतहामात्पूषैत्व हेतुः प्रयोगभदैन 

तद्धेदपक्षे तद्धधवस्था. 
(वु) अहुवचनभवः 

» खङ्कस्पो वाचक प्व 

» निचये कामनापपात्तिः (तत्वतस्तवनावश्यकत्वं चः 
» (आहारप्थक्तुपक्चेऽपि) पुर्स्तात्सङ्कस्पे देत 
(भा) वपनकालं 
„० प्रथमदित्तीयाद्रि्रयोगभ्दिन तादधिरष 

(शु) सङ्कखे यलक्षण्यं प्रयोजने च 
» वपनस्य फट सङृत्व च 
„» बेखनादुर्वं विद्युदसि (करण मानम् ) 
(भा) सङ्कस्पप्राक्तफलटम् (उपद्शपक्षश्च) 
7४ नाशास्यश्वष्द्थः 

(भु) श्रयोगारम्भस्सङ्कस्प (इति परयोगारम्भात्पृवैत्वे युक्तम्) 
सानाय्यं (पद्) निवेचनाकरः ध 

(भा) संनयत दइत्येतत्फखम् (अयुपवषाथत्वम्) 
»„ सृन्रसमत (अपड्युस्स्यादेतीत्यादि) श्चत्तिभाव 
(वु) उपवेध्रादानम् (शाखाभावेऽपि विवक्षितम् ) 
» (सूत्रकाराभिमता) वाक्यस्य श्रतिपघपरता) 
(भा) (अपद्युत्वाद्क्तः) श्र तिन्यायसराध्यो निवहः 
» श्राह्यादाखा (तत्र पागुदक्ताचधिश्च) 
(व) (तत्तत्पक्षवितक्षितदेतुनिदेशरूपः) न्यायस्रमन्वय 
» गाह्यराखाविशेषविवसर्णम् 
 दिगवधिः (वृक्ष प्चत्यतदुपपात्तः) 
(भा) (अन्याच्छदयल्ञेफ्यरूपः) शाखाच्छेदकमः .... 
(च) स्षिपः कचिश्नारतस्घूजरृता (अतोऽदुबादोप्युपपद्यते) 
» यन्तत्पदरूत्यं (अन्याच्छदरूपाथीसदिः) . 
» यथस्यादिनियमफङ (पकयललकायत्वलामद्कार स्प्रत्यवु्रहः 

ऋष्यो 1 

1 22 

1 

18 

18 

19 

19 

19 

19 

19 

20) 
20) 

20 
20 

20 

1 

21 

८1 

2४ 

24 

«2 

44 

2 

25 
23 

25 

«3 
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विषयाः 

(क) छदव्यतिक्रमे (आरधथसामञ्जस्यानायुयुण्वरूपः) विदषः 

(भा) (सन्नमनादि) कतैव्यखरूपं अध्याहारनिपिधश्च 

प्रथमा खण्डिका 

» भ्रागुदीचीरूपदिग््यवस्थाहेतुः 
(ब्र) दिङ्नियामकविवरणम् ... ६ 

(भा) दिग्दयेऽपि मच्रानिवृच्िः अनूहस्तद्धेतुश्च ... 
(वृ) मन्त्रानिवृस्यनूहदेठुविचरणम् छ 
(भा) (प्रतिवत्सं) मन्त्रावुत्तिस्तद्धेतुश्च त 
(ब) (जात्यैकयसंस्तवहेवुत्वे) दष्टान्ताभिपरायः ... 
» (षकयलासाध्यत्वरूप) आवुचिदेतुविषरणम् 
(भा) षडवराष्यैपदाथैः मतान्तरं च र 
» मन्त्रेयत्ता तद्नावृत्तिदतुश्च .... 
(ब) (अपिक्षितदोदायुगुणगोविवक्षा्थोक्त) मतान्तराश्चयः 
» अनुपदेश्ताहेतुः (ब्राह्मणाचगतेन्द्रसम्बर्धः) 
» गोप्रस्थापन इवाज्ापि व्यवस्थापनम् 
(भा) गोप्रस्थापनमन्त्रपारपक्षौ .... न 
 महेन्द्रनिषेधस्तद्धतुश्च 
» अभिपर्यथः (आभिसुख्यरूपः) 
; सून्नन्याख्या (अस्फुटाभिप्रायत्वात्पदानाम् ) 
» महेन्द्रप्रतिषधहतुविवरणस् 
(षू) मन्वनियमन (लिङ्गतः उपगूहनस्य सरकारता च) 
(भा) अभ्वयुद्राब्दाथैः कमौङ्ग शानम् र 
 सूजायुक्ते व्यवस्था 
» समीक्षणपदाथे 
» तत्र अध्वयुक्मैगणनम् ध 
(षर) (भाष्योक्तश्य) अनेयत्यस्यविवरणम् ध 

(अभिसमीक्षण्योमध्ये) अभ्वयुकमेभ्यषस्था 
(भा) सूत्रशोलीविशषपस्चियः .... ४ 
„ सौत्रकमदान्दार्थाध्वयुशब्दाचुशुण्ये 

#*५१ 

# „९ 6 

15.8१. 

8.88. 2६ 

पृष्ठ्य 

९. 

24 

24 

24 

25 

24 

28 

,,* 49 

45 

26 
५ 
26 
46 
2 
26 

८४ 

48 

28 

2४ 

30 



भिया: 

(बु) 
9) 

113 

सौत्रस्य कमपदाथस्य जिर्दैशः 
प्रकते सभ्वयुशष्दाञुगुण्यनिषीषटः 

द्वितीया खण्डिका 

(भा) चिदिष्योक्तिफले (अनङत्पशोः) आदानक्रमश्च 
(| 

(बु) 

(भा) 
(चु) 

(क) 
(भा) 
(वु) 

#१ 

29 

अन्यश्राप्यभिमन्प्रण (अम्मो) विरेषशब्दफखादि च 
यदीत्यादि (भाष्य) विषक्षितानिष्टम् 
उपरेशापक्षाहयय 
प्रतिषे धग्रयोजनधिरेषः (परोँस्तपने) 
निवृचिहितुः (असिदाभिमन्वणस्य 
यिकस्प भ्यचस्थाहेतुः (भाष्योक्तप्रतितपनवषिषथे) 
माष्योक्तख्यापनाविश्षदीकरणस् 
(प्रेयममादिति) मन्त्रस्य नियमानियमौ (पश्चभ्देन) 

9) मन्धनिषतके लिद्धम् ६ 

मन्त्रानिवृचिितुपपत्तिः 
(स्वधारूतेतिखी) लिङ्गानावरहेत 

, 51 

पृष्ठेसद्या 

81 

उभयोः ेयममात् , उवैन्तरि्षम् इदयनयोः गमनाथैत्वसूपे) 34 
तथात्वे हेतु 

दभैषु (यदेतदुक्ता यतः कुतश्चत्युक्तेः) दिगनियमः 
प्रकृते (उक्ता इति सौत्नपदस्यासुसस्धानश्षब्देन विचरण 35 
फलरूपः) अयुसन्धानपदाथे 

दिगनियमदहेतुः (यतः कुतञ्िद्ाहृतेऽपि मन्बवरत्पराचीत्व- 35 
सपसेः). 

भारद्ाजसमत (उभन्तरिश्षमितिमन््रगमनविनियोग) देतुः 35 
(दमलयनविषये) उत्सगौधिमशेन व्यवस्था 
(खुवनविष्य दभस्य) अच््छिश्नस्यात्सगैहेतुः (भाष्याक्तलिङ्क- 36 

सिद्धः) 
(उत्समीदरिव्यवस्थाधरटक) उत्सगौदिविर्हे हेतुः (देव- 56 
ताथैत्वरूपः). 

(देवताथैत्वसन्देहाधिरे सत्युगौदिविरहे) दष्टन्तः (मूलाक्तः) 86 
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(उक्त) सन्देहतवभावदेतुः ष्टान्नाथेशच ... 
(देवताभैत्वासन्ददेऽपि `विधिग्टादष्टाश्रां लिद्रधा शनि 

पक्षान्तरम् 
भाष्य अतिसृ रति सृत्रेऽपि पकसनम्य- ` नोत्सूर्यनं डति) 
पुनशक्तिफलम् 

(वि्क्पधमाणानि प्रस्तरचिध्रय विक्रदिपिनानि 
(दर्भाणां) निधानादिवित्रापर 
तिथक्णमाते (अरलिद्राब्दसप) विद्ाधप्राहटक्र च 

तृतीया खण्डन 

(प्रस्तरद भमुष्रिसिख्ययिम्यसाधक्रनारूपम् ) प्रस्मरफनय 
पर्मतन 

(तश्र तदैच्छिकत्वं) खमत (सत्रोक्तम् 
(याथाक्रामी इत्यत्र) यश्राकामक्ाष्टायैः काममद्ाश्च मजि 
मेदरूपाः 

लवने नियमः 
(रवनविष्रय). मन्नियम भरद्राञपक्ष 
(बर्हिराहरणसहभूततदितरनिषुन्तिनिणयरूपा ) निशृत्तिन्ययस्थां 
(द्ल्योपरि प्रस्तरनिधानावस्नररूपः। प्रस्नरनिध्रानक्रमः 

गरतुर्था खण्डिका, 

(दभमारस्य) रिरस्यय निधानमितिमाष्य पयक्षारभ्या- 
वद्यम् 

परिस्तंरणाधिनिधाना । च्छदनसक्नषनेषु) शा यश्रानिङ्ग 
तोक्तिपफरुषिचारः 

(मश्रान्तकर्मादिसल्निपातस्य परिभाचाप्राप्तम्य प्राध- 
नेन लिङ्गाघुरोध्ययुषठानोपपावनाभिप्रायकन्ध कथन. 
रूपस्य) ' चयालिङ्गवचनस्यामताश्त्व । स्य भाष्यानि. 
मतस्य)फलम् (तद्धिङ्गाभिधानसमये ऽचुष्ठानरूपम्) 

तस्यव (यथा किङ्गतचनस्यादुवादङूपलया मकसामर्ध्यन 
विनियोगेन मन्घान्ते कमानुष्ठानाङ्गीकारसपम्) 
नि्वाहान्वर्म् 

40 
101 

1 
४1 

4: 
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(क) ( लिङ्गमन्तरेणापि यथालिङ्ग विनियोगसम्भवस्य 48 
सामथ्याोत्सिद्धः यथाटिङ्गवचनस्य) अयवादत्वाद्यपपात्त 

(मा) इष्मदावांदिवष्यवस्था (खादिर्त्वपालाश्यत्वादि निणय- 44 
समिद्रभावस्थलादि कथनरूपा). 

शरु) (खादिरपाङाश्चवति) पुन्क्षविध्ानफल्म् (ईध्मपरि- 44 
ध्यैकरूप्य रूपम्). 

(अभये परिधेः) निचत्तिदेतुः (इध्माभावरूपः) .... 44 
(भा) परिधिक्रस्पाः (पाखाशरखरादिराद्यन्यतमपरिग्रहरूप्राः) .... 45 
»» धरिधिस्वरूपम् (त्वकसादित्य आद्रंयुष्कामिधितत्वरूपम्). 45 
» (परिधान) देश्यादिव्यवस्था (मध्यमदक्षिणोत्तरेषु 45 

स्थूरखाण्वणुतरत्वरूपा). 
(क) (परिधिविष्रय) अनिध्मच्रक्लोपदेरोफलकम् (पालाशणदि- 45 

भिर्विकरपरूपम् ). 
» (आद्रादद्यष्का वा शति सूतोक्त) विकस्पव्यवस्था 45 

(भाष्योक्तामिश्चप्रतिषेधरूपा सम्भावितमिश्रणोपपादन च). 
५, (स्थौर्याण्बणुतरत्वरूप) परिमाणव्यवस्था (तदेष्यभासरद्वाज- 49 

पक्चस्वपक्लौ च). |, 
(भा) (अरथमेध्ममनच्रानूह तदनित्रच्येकर्विंशतित्वाभिसङ्खथात्व 46 

आधघधारसमिदनाधारनिचृत्तिरूपा) दध्म खादिञ्यवस्था. 
(ख) (दष्ममश्स्य निन्नात्ति सम्भवदहेतु) काष्विब्रद्धि्ेतुः „~ 
 (सम्भरामीत्ति) काष्टानभिधानताहेतुविवरणम् .... 46 
» (आध्रारानूयाजसमिधोः) निच्रृ्तिेतुः (आघारसमिदनू- 46 

याजसमिदिति तद्चश्रपदशः). 
» श्युत्रे द्विशब्दस्वारस्यम् (आघारसमिधोरदिश्ब्दवटा- 47 

द्युगपत्सम्भस्णलाभरूपम् ). 

(भा) (समूखानामितिसत्रोक्त) समूखामूलनियमफकं (धङ्ते) 48 
हुस्वपदाथंश्च | 

(ष) पकस्षरदश्युस्व इः युपदेश्ाविवरणम् 4 ~ 48 

» (भाष्योक्तः पकसरन्वे अनियमपश्चः (तदुपपादनं च; .... 48 
» अमचक समशमक च हुख्वकरण मतभद््न „... 48 

पश्चमी खण्डिका, 
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(भा) (शयुल्वे इध्मसम्भरणे यत्छृष्ण इनि) णततन्मश्रोहेष्यय- 

शु) 
११ 

स्थादि (प्रकतावप्यूह इति न्यायपश्चः आपस्नम्बस्यानृह- 
पक्षः इत्ति). 

ऊहसक््रासच्वे तत्र न्यायश्च 
(भाष्योक्त) दष्रान्तसङ्कमनम् 
(अनृहयो वा इत्यादिना माष्योक्ता) नृहपक्षादषय 
(अनूह्ो न च निष्त्तिरितिपूर्वोक्तस्य) पुनरुक्तिफलम् 

(न्यायपक्चेऽप्यनूह इनि सिद्धिरूपम् ) 
त्रीन् परिधीन् शत्यादः) ऊदस्थलम् (पदयश्नः | 

यत्कृष्णो रूपं इत्यादिमख उपवेषमक्षणधृष्िपदानाम- 
निध्मानां निल इति शङ्कावारणाय भाष्यदेष्धिता 
उपतपादययनिध्पना 

(स्विष्टकदन्तदविदाहसम्पस्य्धत्यरूपः) = रष्यस्याशर- 
छक्षणतादेतु 

(भा) (सूत्रे पुनः) इष्यद्रहणफलम् ॥ 
१ (प्रतातिष विकृतावपि समश्क्ररणरपः) वदुकरण- 

नियमः (आरतिपक्षानादरे) 
वेदारूतिविकस्पाः (वत्सजाघ्रुतोस्याद्रयः;) 
विकृतावपि मन्रेण वेदकरणम् (मारूतिपक्ष तु जास्यै 
क्याश्िवाहः) 

(सोत्र) मूतपदाथै 1 
इश्माकारस्य काम्याकाम्यस्ाधारण्य बलिक्किपक्षीयप्रागश्त्थ- 
रूपौ दध्मप्रमाणादौ मतव 

वेदपरिवासनपवाथः (वेदाग्ररूपः मुटानास्नादिरः 
वेदकरणानन्तर पणेद्रातनव्यापारमात्रेण निष्यादनक्षम- 
वोधनरूपः उप्येषकरणधिधिः 

परित्रासनोपवेषकरणे (माष्यदरदिते) न क्रियादयम् । 
(उपवेषोपादाने उपवषोऽसीति) मश्रविनियोगः त 
(इन्द्राय हविरिसादिमश्मनृष्् हेतुभूतास्यानवादतः निरू 
पणम्), 

49 

१. 

भ 

49 

58 
५, 

1141 

5. 
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(भा) पवि्रकरणमश्छः (सृत्रोक्तः) अवसजनव्यवस्था च(भाष्योक्ता) 55 
(व) (प्रदेदामाश्रमिनिभाष्योक्त) पविकग्रमाणमानम् श्रोत- 55 

लिङ्गरूपम्). 
५ अिदृत्पदा्थंविव्ररणान्तरसूपं क्रस्पान्तरम् (सूथआशय- 55 

परद्श्यैनरूपम् ) 
, (पविघ्राघसज्ञन) मश््पवृत्तिनिचरृत्तिनियामकम् (न्यायतः 55 
» दामीशाशखरायां मश्मानिव्रन्तिपक्षः) (मनश्प्रस्यपवि्रप्ररत्यान्न- 65-56 

तश्र पलाशन्वविवक्षाघश्यकील्याश्येनं) 
(भा) (त्रिचद्मपलाशयुम्मरूपः यजमानकतक) अनुमन््रणविषयः 56 
» (सूत्नोक्त) समूहनादिकतार „... 56 
(वर) स्नुमश्रणः तिश्धेपः (पवित्राभिधानपक्षे अिवृन्मात्रान- 56 

मन््रणभिति). 
५ (यजमानः पज्ञीचेदयेतदनुसोधे न्याय्ये समूहन्तीति) 56-57 

बहुषेच्नविष्रय प्रदद्रानादि. 
(आ) (नघन्वं कुम्भ्यो; प्रथमप्रयोगे इत्येवमादिरूपः) नवस्वादि 57 

स्यवस्था 
(ष) (अलङ्क्वाति इति सभ्रोक्तम् ) अलङ्कायम् (वम्पत्योराय- 57 

तनस्य वति कुवांते इत्यात्मनेपदस्वारस्यपयांखोचन 
अद् भिन्नम् ) 

(भा) (नवत्वे प्रथमप्रयागचिषयता प्रमाणरूपः) नवत्वे विराषः .... 57 
(शू) (गोमयिपने भाष्याक्त) सावैतरिकताहेतुः (सूत्रसिद्धः) .... 57 

घ्री खण्डिका. 

(भा) पिण्डपितृयक्ञकालो १ .... 58 
(श्र) (चतुर्दश्षीमिश्रणयपुरस्ताश्चन्द्रदशन, पूवां ढपवंसान्धि, > 

निमित्तकायुष्ठानकारुभेर्द्वः) पिण्डापिद्यक्लकाले 
विद्ाषः. 

'„ पिण्डपिकयनक्स्य (स्वतन्त्रस्य) पतन्मध्ये कथनहेतुः ~ 
(भा) पिण्डपितुयज्ञद्ाब्दाथैः (सङ्कस्पादिरूप) तत्कमादि च॒ ..~ 59 
(शरु) (पिण्डयिवृयक्षदाष्दस्य) लि्वंचनभावः फटे मतभेदश्च > 

(स्वगोथेत्वं मीमांसकमतेन । सङ्कस्पानन्तरं विद्यद्- 
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(ब) सिवादिभाष्यमतेन सज्रामिप्रायोऽन्यः मीमांसकपक्षि 
धिशेषश्च इति, 

» (माष्यदरित) प्राचीनावीतप्रषृत्तिचिहम् (उपवीचा- 
वचनरूपम्). 

(भा) बिद्यदेस्यादिभ्यवस्था (दर्विद्यमे विदयुदस्यमावः नाह- 
घनीयप्रणयनमिति). 

(षु) (सरृदाच्छिन्नाहरणे सृत्रोक्ते आच्छेदनांशे) भन्प्रनियमः 
(नाहर्ण मनः). 

५ विद्युद्रस्यभावेदेतुः ध ध 1 
» (प्रणयने) निभरेधस्य (प्रतिपद्यपराङ्क करणरूपा) कालि 

कता. 
» (बहुवचन पत्था सहेतिभाष्ये सष्टाधिकायक्षिद्ध) 

सदत्व पुनवेचनफलम् (अनारभ्भुकाय्रामपरुध्यकस्णा 
भावरूपम्). 

(भा) (पात्रासलादन दभ॑धरासङ्ेकी) उपचारंद्रिक्ं (म्यक) 
(सूघ्राक्तम्) 

५ मन्धवक्निरमन्रीष्यवष्टननदिक् (दक्चिणाप्रागय्राह्थतिरूपा) 
(घर) (दभेदक्षिणा प्रागप्रत्वे) अमाणम् (पपत्रधत्वम) अपि. 

रब्दार्थश्च (सम्यत्वादि). 
 (माष्यस्थ) चकशन्दाथैः (करिप्वादि) अन्यापक्षाच 
» (पल्ली तत्कवुकाचधातयोः) उभयारपि दिश्नियमः 
(भा) पिण्डपितुयज्ञाऽनादहितापचेरपि ४ त 
(श) (अनादितान्नः पिण्डपितृयश्षसद्धाचस्नाहका) प्ययभ्रहण- 

भावोपरपाद्नम्, 
(भा) जीवत्पितुद्दीवरासादनाथेवदिसत्वम् पिण्डाभायान्न क. 

हिप्वादिरितिवेदिकरिप्वादिव्यवस्था, 
(बु) वेदिफलम् , व्यवस्थाहतुः 

सुप्तमी सभ्डिका, 

61 

81 

81 
81 
69 
६४ 

6४ 
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(श्र) अध्षयुग्रहणफलम् (ददपृचमांसार्थस्येवाध्यैर्यारत्ापि- 
ग्रहणरूपम् 

» (जीवत्पिवृक्रपिण्डपिवुयश्च) वेदिफलम् 
» (जीषतिपतृकपिण्डपरितयक्षे करिप्वा्यनासाद्यमिति) 

व्यघस्थादतु 
(मा) नमस्कासोपयोगः 
„ उपस्तरणाद्रौ बिरषः 
छ) ममःपत्ररफरास्तरम् 
„ यमायाप्युपस्तरणसस्वे हेतुः 
„ उपस्तरणापि फचिश्च 

० (कल्यवाहनस्य नतेः इति वत्स्वोक्तं) तस्य (उभयदोषात्क 
व्यघाहनस्येति) भाष्यसिद्धता 

(भा) मेश्चणाधाने वाम्यमनरूपः) मक्षण विषः 
„ पिण्डपिकयक्षि जीवपितृककृत्यावि 
(क) (माप्योक्तवाग्यमनस्य टलौकिकवाग्विषयकत्वरूप) 

विष्िष्ोपपादनम 
० (पकवचनेन सिद्धौ) पकशब्दफटम् (अनन्यसखष्टटाभः ,. 
+ (पिण्डदानात्पूर्वं पकोरमुकनान्च पुनराहरणप्राय- 

श्चित्तयोः) जीवापितृके निषधः (पुनरादरणानपेक्षेति) 
पक्षान्तरं च (स्वपश्च केक्षषश्च). 

अष्टमी खण्डिका, 

(शा) अजीतपितकस्य भरा्ा्नविीत तदवध्यादि च 

(ङ) (परिभाप्रास्तिद्धे) पुनः प्राचीनाकीतातैध्ेफलम् (यजु- 
अैषप्रायश्िन्तराभः) 

(जीव पितृकस्य पिष्डनिधानपरिहारेण) होमान्तत्वे 
हेतुः (अन्यतमजीघने पिण्डज्यनिधानाुपपात्तिः) 

, (पिण्डग्रद्राने प्रपितामहादीन्वतति पक्षे भाष्योक्त) विशष- 
विचरणम् 
दि दिपेतेदयवः (उपयोगप्रदश्ेनरूपा) सङ्गति 

» जामप्रहणनियमः (पिण्डदाने) 

वैः #-4 

च 

एरटसङ्कधा, 

68 

63 

63 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

605 

65 

65 

.. 65 

66-6¶ 

64 

64 

617-68 

68 

68 
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ना 
एहसस्या 

(च) (पिता बुङ्कामिति पितामदहादिविषये प्रथक्) ऊदनिपेध- 68 
तद्धेतू. 

» (उदहनिषेध.ऽपि पितामहावि बोधनेऽपि परितत्यन सक्ष 697) 
बोधात्) पितेति पएकवचनोपपत्तिः, 

(भा) (स्थाटीस्थक्षेषप्रारने योऽखमिति सूषाक्त) अटम्भाव 71) 
विवरणम्. 

(वर) (सूत्रभाष्ययोः स्थाटीस्थशषस्य) प्राराननियमे तात्पर्यम् 70 
(भा) (यदिबन्धु इतिसोष) बन्धुपद(थैः (पित्रादि नामरूपः) .. १1 
(चु) वम्धुरब्दव्युत्पत्तिप्रददौनवान्धवायास्यत्व षदरदीनरूपा) 71 

बन्धुपदार्थविवृततिः. 
४ नवमी खण्डिका, 

(भा) (उदकं निनयततयत्र उदकरूपं ऊुम्भस्थम) निनयनकम .... 72 
(व) (वः पितर इत्यृदेनेवोपदेशः इति भाप्ययिवकषित) 79 

निर्देशोपपत्तिः उहप्रकारः (उत्तर आयुधीत्यन्न 
विवक्षितः) तत्तत्कार्श्च 

 (उक्तोद्क) निनयनप्रकारः १ ,... 7४ 
(भा) (सूज्ोक्तस्य) उपवीतस्य ल्यवस्था छ 1.4 
(षु) (यज्ञोपवीत्येवेतति भाष्येऽवधारित) यक्शोपचीतष्ठतु ४ 
५ उपदेशाराय # ति 
 न्यायोपपात्ति + 
„ (पल्लीप्रादयमध्यमपिण्डस्य वहुपलीस्थ्ीर्यविभाग 74 

भाष्योक्तमन्परायृत्तो) आवात्तिकमं 
(श्रपणघधमाः दृदयत्र) बहुवचनस्वारस्यम् ... + 10 

» श्रपणादेरर्मुकातिरिक्तस्यातेग्रणीते निकसंहतु .... 5 
(भा) (सुत्रोक्त) गाहैषत्यपदरोपत्डतुधिचारः + 18 
(चु) गा्पत्यपदरोपोचित्यविचारः ... {6 
४ गादेपत्यशाब्दस्याघानसिद्धपरत्वसमथनम् .... 44 

द्श्चमी खण्डिका 
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(भ) (दृशेयौ यवाग्वाऽिष्ा्रश्टोमरूपा) यजमानकाथकछोम- 
व्यवस्था. 

(बु) (अनादिता्चिपिण्डरापित्यक्षे वेधेऽनङ्गत्वात् ) आधान- 
प्रा्िनियमोन सूत्राभिमतस्स्यात्. 

 {स्वयचिधानाद्रति भाष्याभिमत) यजमानकर्तव्यभ्रा- 
गाहकं (प्रमाणान्तरं प्ैण्यपि तक्ञियम इति) पर्व- 
नियमायोगश्च. 

 (सेन्नयत एव यवागूह्ोम इति) यवामृह्ोमनियमोपपतसतिः 
(मा) (पयः प्रतिषेधस्य) विनियागान्तरभावपरता 
„ (सार्यदोष्टपदेन दोहने) काडावधारणम् 
„ (सभ्यावसथ्यापरिस्तरणे पक्षमेद पकाद्य्िपरिस्तरण- 

पश्च तत्तदञ्चिकथनरूपा) परिस्तरणादिन्यवस्था,. 
(वर) (भाष्योक्तपयो) विनियोगान्तरज्यावृत्तिहेतुः 
„ विनियोगान्तस्सभवपश्चः 
» (क्षायकारु एव दोहोक्तथा दोहहोमातश्चनेषु मध्ये) आत- 

आनकाः, 
५ (उपदेशापक्षखम्भतः) दोमान्वयाभावस्साभ्यादयस्चथपरि- 

स्तरण्डेतुः, 

» स्थायपक्षे परिस्तरणपारिसंख्यादौऊभ्यम् 
» (वाक्राब्दवचनमदाभ्याम् ) पश्चभदामिभ्रायं सूम् 
» (भाष्योक्तः) आहवनीयऽधिश्रयणखाभः पकािष्यव- 

स्था च (उपपाद्यते). 
५ (निदानि-नियोगौ इति भाष्योाक्त) नियोगपथर्थैः 
५ (साभ्ये पथुत्वेन इति भाष्याक्त) सास्यनियामकम् 
(भा) (धोक्ष्यमाणामिमन्त्रण न प्रातदोँहे इत्यादिरूपा) अभि. 

मन्भणादिव्यवस्था. 
(बु) प्रातदोंह (अभिमन््णस्य) चज्ने हेतुविषरणम् (तच्च 

स्वपक्षविचरणं च). 
एकादशी खण्डिका. 

प्र्टसङ्ख्या 

{4 

14 

18 

18 

69 

69 

69 

69 

09 

69 

69 

80 

80 

80 

81 
81 
84 
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(भा) इन्द्रमहेन्द्रयागयो (रथिकरार्यिवस्थारूपः) नियमः 
(ख) गतश्रश्रादिप्दार्थाः भाष्योक्तश्यस्थोपपत्तिश्च 
(भा) (परिस्वणीतत्यादि अक) परिस्तरणी (इति) पक्ष 

चिश्चोषः. 
(कर) (परिस्तरण) संपरेषोदेश्यादि 
(भा) परिस्तरण कमाधिवक्षादि 
» (सामान्यतः सृन्राक्त) उपवासे बज्यैम् 
(ब) (भष्यवदित) करमाविवक्षाफलम् 
» (भाष्य) पतत्कत्वति पदस्य फलम् 
„ परिस्तरणोपधासक्रसैकयाचिवश्चा 
(भा) (सूृत्रद्दितेषु) वेद्यादिषु कारक्रमाविषक्षा .. 
» (सुत्राक्त) सद्यस्कारापदाथैः कृत्यव्यवस्था च 
(बु) भ्वाभूते (इध्मावर्हिवैदिश्चद्यादि माप्यदद्धित) कत्यक्रमः | | 
» स्फधवदयाः पाटक्रम) वाघधहतु 
» अपरेशर्धेति (102 पे.) भाण्यदरित विकस्पविषय 

- 100 

प्र्ठसङ्खबा, 

95 

95 

94 

94 

98 

98 

98 
98 

98 

99 

100 

- 100 

- 100 

» सथस्काङत्वे (प्रामादिषफष्यतिक्रमसंभवे अन्वाधानादि) 100-101 
विषयव्यघस्था. 

+ उक्तार्थक्चेपः तत्परिहारः प्रतिपत्प्वसन्धित्वेन भ्राद्यो 
यागकालश्च. 

„ वै (श्वो न द्रष्टार इति) पश्चान्तरे लिरोषः 
» आपदि (यागक्रारनागमे विरम्य आपदि गतायां यथा 

विध्ययुष्ठानरूपो) विश्चेषः. 
 (संद्यस्काटखायामप्ि) तिकस्पनीयाः (सवेश्रविकस्प 

इति भाष्यदार्धेताः). 
» सद्यस्काला विदाष परिये निदानम् (पुनस्सथथस्काखा- 

ग्रहणम् ). 

+ (सर्य क्रियते इति) सवेपदाथक्षकोाचः (आरण्यारानाद्यय- 
सग्रहरूपः. 

चतुदेशी खण्डिका, 

101 

- 101 

109 

10 

109 

102 
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पेविषया ्रष्रसर् 

(भा) सौोत्रतन््रपदर्थाः, सत्रे चतुभहणफट च ... ... 109 
(बु) यथा द विदसेषभक्षणे इति भाष्योक्तं) दण्न्ता्थं ... 109 
(भा) (यद्यपरिस्तीणो इत्ति) यदि हाब्द्स्ारस्यम ... 1604 
(च) (उर्परयाजि) स्तरणाश्चाक्तकस्पः ६ ... 104 
» (उर्पराजीं स्तृणातीति) सजीशन्द स्वारस्यम् ... 104 
(भा) (पाच्प्रयोगे) दन्द्त्वमतिभद्ः प्रक्ररणिकसवे 105 

विषयत्वदशमान्नविषयत्वरूपः 
(षृ) (इन््त्वे) प्रकरणघमेता स्वरूपम् ~. --* 106 
 दरहानामेव उन््तेति माष्योक्तपश्चाम्तसश्षयः .., 106 
(च) (कपाख्दशत्वसङ्कधा) दष्रान्तोपपन्तिः दण्ान्तान्तरं च॒ .... 108 
(भा) स्फधादिस्वरूपादि ,.. 106 
(वू) (भाष्यदारत) श्रोत्तशेङ्गानेवांहः स्वाश्चयश्च ।सृत्राभि- 10८ 

मतत्वेन) 
५ (अपराणि पृवोणीति सृष्रोक्त) पूर्वापररत्वव्यघस्या .... 10 
(भा) स्लवाद्याकारादि प्रमाणानि मतान्तसणि च „+ 10४ 
» पात्रधां (निषएटपनविधानात स॒न्मय ्रहणरूपो) विष्श्रः .... 109 

(ज्र) (पतावसदतामिनि लिङ्गादिविभाष्योक्त) सिङ्कटभ्याधः ,.. 109 
पश्वदश्षी खण्डिका. 

५ (परिभाषणाद्रेव सिद्ध पुनर्विभयत हस्युक्तधापुमः पविश्रकरण- [0४ 
निचरत्तिरूप) नियमः तत्फर्श्च. । 

(भा) ब्रह्मवचेसादिशुणकाममायाः) अधिकारिभिष् भिशतावष- 110 
पवुात्तिरूपो विषः 

(वु) (भाष्यदश्षिता) भवृ्युपपा्चेः , 110 
» (पृथिवीं मनसा ध्ययातीति सश्राक्त) ध्यानम्याथैसम्बम्धोप- 11} 

पादनम् 
» (प्रणीतानां) इङ्खनादि निषेधव्यवस्था (स ,... 11४ 
(भा) (पात्राणां) अभिमशनालुकस्पः + ,... 113 
; (अद्राक्तौ) पाणिन्यवस्या „... 119 

पोदश्चो खण्डिका, 
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(वु) निवौपाथा्चधामनश्मण (उपांट्ुत्वोश्ेस्त्व) पक्षभदः ,... 113 
 (पात्राभिमदन) पाणिन्यवस्था द 11 
> {आमश्मण) उपा्ुताहतु क 1 9 
(भा) (सृ्रोक्तधूरसिमदौन) धृद्धैयविवक्चापक्षः .. .... 114 
(वु) धूद्धेयाभिमशेनपश्ष धरर्सीति) श्रौतिकत्वसगमनम् 111 
(भा) (आच्छाद्रनक्रर) अपर्छा्य क्रतेभ्य (पुनस्तच्छादन) तत्र 11 

मान च. 
, (खन्न व्याख्यायेत्युक्तिस्थले) व्याख्यानपदाथः „... 115 
(वृ) (आागनकरस्य पुनःपातन तमसीव वेत्या्ुक्तस्य) पुनःपातन्- 115 

लिद्कत्योपपत्त 
५ (प्राप्यदर्धित) व्याख्याराब्दार्थनिर्वाहः .... .... 115 
(भा) (बीहियषयोः) पुनर्वचनफलम् ॥ ... 116 

सप्तदशी खण्डिका, 
» अश्मीषोमादिपदफकम् (सूते) तत्कदेव्यवस्था च १ | । । 

(व) (त्रीहिकलि यवा छुभ्यन्त इति) उपदेदामताद्ायः, पश्चान्तरं च 116 
» भआष्यद्द्ताश्नीषोमादिपदफलोपपादनम् .... ,.. 116 
(भा) (सृच्ोक्त) अन्वावापावृकत्तिः, मानं, पक्चान्तर च 4.11 
(वु) (सृज) चतुभ्रहणलन्धः क्रम 111 

(निप एवान्वावाप इति) उपदरमताशयः 111 
(भा) ( दवानारमिति) वहुवचन (निरुप्ानवेति) एवकारफटम् .... 118 

(यथा देवतोपसादन) देवतायां मतिभेद्ः, निधाननियमश्च.... 119 
(व) (स्वमतस्यान्न) मारद्धाजमततोत्य हेतुः, बोधायनाद्ायः, 119 

केचिदिति पक्षे श्चुलयथश्च. 
(भा) (उक्त उपसादेन) प्रक्षान्तरम्. जपादि, विषश्च .... 120 
(चु) (भाष्यद्ररित) जपस्थानम् ` 120 
„ {सवेष्ाकरमश््रजप्ररूपा) जण्यमन्रव्यवस्था सर्वस्वन प्राह्यधिरा- 120 

घ्रानेन, 
» (न परीणादप्रर्छादनापिति) निषरेधनिवस्धनम् .... 120 

अदश खण्डिका, 

५1017६4. +01,, 1. 



|, ९.9.401 

विषया प्रतत्य 

(व्) (सज्ोक्तयोः) अभिमच्णप्रोक्षणयोः (रयोग) विक्ष्रः ... 11 
(भा) (पूवेवदिति भाष्यदर्चितः) पूवेमच्रः ४ 2.11 
 (ग्रोक्षण) पथक्त्वसहत्वहेतू ५ | 
(भा) (सन्ोक्त) प्रोक्षणीशषनिघधानफलम् क .... {22 
(व्) भाष्यदष्ितवर्हिरादिप्रोक्षणाथत्वफलम् .... ,... {22 
(भा) (भसदः) उपसमसनप्रकारः, रविष्ठरादविमन्छशध्रयौरव्यत्र- 12: 

स्थाच 
(वृ) (भसदः) समसन विदाषः, तथा सून्नाथेश्च , 14 
„२, (हविष्कृदादिमन्) प्रयोगे स्वरसङ्खथथारूपपत्ति ,.. {2५ 
(भा) (हविष्ृदाह्वान) अध्वृुकदैफत्वं पक्षान्तरं च 1421 
(बु) पुनश्चावहननमन्ञ इत्युपदेदामताश्षयः दविष्ठदाह्वान भध्यय- 121 

कतैकत्वे हेतु 
५ काल्यायनाङशायः (तदुक्तधुदाहस्णन) 4 .... {4 

एकोनर्विशी खण्डित, 

(भा) (उच्चेस्समाहन्त चा इति) वेषफलम् ध ,... {4 
(बु) सोचश द्शब्दाथंसंकोचहेतु .... 12 
» (उक्तप्रषस्य रषदुपखा) समाहननाथत्वद्याहकम् न 
(भा) (दषद्यपलासचारण) प्रयोगसद्कथानियमः ... ,... 196 
(वु) तक्नियमकाटः ह ,.„ {% 
 जष्मान्तमन्जवदनद तुधिषरणम् , {6 
 (अपासुपस्पदीनदेतु) राक्चसत्वनिबन्धनम् तदुपकास्कत्वम् 1:47 
(भा) (सूबोक्तस्य अपासुपस्पशनस्य श्रेषर शओओतप्रायश्िश्चरूपः) 12६ 

उपस्परनश्चषपरिहारः 
(बु) भाष्योक्तप्रायशित्तकाभः, व्यवस्था च ... {४ 

विंशी खण्डिका. 

(भा) मन्त्रभेदे (ऽपि) कर्मेक्यहेतुः .... 1 
(षु) पकरक्मेतोपपात्ति ...„. 149 
(भा) (सू्दारिता) धिवपि मन्त्रस्वरूपम्, आश्नानोपपसिश्च .... 130 
(षु) अधिवापमन्वस्वरूपग्रहे (पाठस्य देतुत्ये) उपपति .... 180 
(भा) (प्राणाय त्वेति प्रोदणसंस्कार) भन्त्रसंस्कार्थनिरवेश ,,„„ {४1 
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विधया; परष्ठसक्ष्या 

(वु) (अश्रयऽद्यीप्रोमाभ्यामिति) यथादेवतं समसनहतुः, प्राणा- 181 
वल्याद्ः) प्कसस्कारताहेतु । 

५ (पलीक्नैके शेष) पेषणे विदो ५ .... 181 
> ( पेप्रणे नियुक्तायाश्रद्रापदस्य) दाराभेश्नपर्ताहेतुः „.,, 132 

एकर्विशी खण्डिका, 
(भा) (पाणि) दहति (सून्रोक्त) निरदेदोपपन्तिः, अधिमन्बणीये 1: 

पक्षान्तर तदूषणे च, 

(वु) भाष्यद्रद्तीनीपपस्युपपादनस्, पक्षान्तरस्याशायः, पश्चान्तर- 133 
कोषोपपाद्नम . 

(भा) भङ्गारनि्वतेनादो पक्षान्तरम्, अवस्थापने विश्षषः ,... 184 
(भ) भाष्यदृद्चितपक्षान्तस्पद्त्तिदेत॒ः ध .... 124 

दार्विशी खण्डिका 

(भा) अङ्गाराभ्यहने भरगुणामिद्यादिमन्जस्यावत्तिदेत॒ ... 156 
» मदन्वयधिश्रयणाप्ु चिराषः; पश्चमेदश्च ... ,... 136 
(धु) (आञ्चयविक्रारेषु न चितस्थेतीति) सकोचनिदानस्, उपदेश- 136 

पक्षाभिप्रायः," तत्तत्पक्चप्रवृत्तिनिदानं च 
 अ्रणीताप्पक्षोक्तहतनिवाहदः हा ... 157 

त्रयार्विश्चा खण्डिका 

(भा) सवापरब्दा्थः, सवापमन्नः, तत्न उप्देशपक्षश्च ,... 157 
(चर) सवापस्याधिवापाद्भदः, पक्षयोः प्रद्यकमाशायश्च त 
(भा) (प्रणीतानामखाभ अन्यासां) उत्पवनमानज्मिति पक्षः, पश्चा- 138 

न्तरवच 
(वु) यज्जुषाभिमन्त्रणानङ्गीकारहेतु 138 
(भा) (सोन) यदिरान्द्ररुभ्याथः, यजुरत्पूतविधो व्यवस्था, परणीता- 189 

विषये मतमेदश्च. 
 (उत्पवनानन्तरमभिमन्त्रण्मपीति) प्रक्षान्तसरायः, यञ्जु- 139 

रत्पूनन्यवस्थोपपत्तिः, फटे च 
(चु) (भाष्यद्रिनयोः) प्रत्यक पक्षयारारायः 159 
(भा) सूत्रदर्शिते (जनयत्यादि) मन्त्रे ( पेक्यसेदपक्चरूपः) उप- 141 

लक्षणादिपश्षमेद्ादिः 



प्र 

विषयाः ट तष्टम। 

(वृ) भाष्यदितोपलक्षणवाशयः, सेयवनाङ्गत्वपक्ारायः, कर्म- 141 
मेदेन ऊदप्रभदाः 

 वयावतंथामित्यस्य (विनियोग) व्यवस्था, तत्फले च .... 111 
» अङ्गारापो्हनमन्त्रावृत्तितन्जपक्षा ॥ „. {१ 
(भा) (सून्रोक्त) अतिदेरा कमक्रमादिः उपदरापक्षे स्वसम्मतिः .... 14: 

चतुविरी खण्डिका, 

» समानकम कमव्यवस्था ..., {43 
 तन््रभूतकमौणि, आवतनीयकमाणि, प्रथनप्रकारः ...„ 141 
(भ) पुसेडाराङतिपक्षभेदः, पयेिकरण पश्चभद्रः ,..„ {5 
(व्) विकस्पनीयो पक्षो (विविच्य) र 1.45 
(भा) पुरोडाशाभिज्वलनमस्पदौन, (श्रपयतेति) वद्ुयन्रनप्रधोग- ¡ 1/; 

विषयः 
(वु) (पयेधचिकरण) मी्मांसकारायः, अस्प्गद्धिरिति विश्षध्ण- 1.46 

फराक्तिः, बहवसनोपपत्ति 
(भा) स॒ुग्तकरण (अथकमेतारूपा) विन्नषः, अभिवासनस्वरः- 147 

पादि तस्याध्वयवत्वं च. * 
(वु) (भाष्यदद्दता) थकमेतोपपाद्नम् , (अभियासने) आध्वर्थ- 1 11 

वत्वोपपत्ति # 

(भा) (सूत्रोक्त) रेखापवगमतिभद .. 118 
(वु) अङ्गालिपक्षालनं नेपित्तिक्रम्, उपात्त निमित्तं चप्रलक्चणम्.... 14४ 

>» रेलापवगे परिभाषाविरोधादिः, परिहारः, पक्चान्तसश्चयश्च 1.1६ 
 भाष्यदर्िताप्यशाब्दविचरणग्रकतापयागः .... .... {40 

प्चरविशी खण्डिका, 

अथ द्वितीयः पञ्चः 150-2:6. 

(भा) स्फ्यसंमाग (अतिदेशषरूपः) वेदिक्षरण (च आहधनीय- 1६0 
सामीप्यरूपो) विषः 

(वु) उपदेशपश्चस्वपरश्चयोराशयः ,.. 150) 
(भा) (सून) सम्चदिति पदविवक्षिताथैः, समागेक्राटमनिभद्ः.... 181 
(वृ) समागकाखावधारणफलम् , पक्चान्तसाद्रायः ,.„ 161 



विष्यः 

(तर) 
। 

(भा, 
(वु) 
(भा) 
(चु) 

(भा) 

(भा) 

(भा) 

(वु) 
(#. 

(भा, 

(व) 
29 

[उप्र 

ृष्रसङ्कथा 

(समागांनन्तर) उत्करे ठृणप्रक्षपमानोपप्राततिः, (स्तम्बयज्ु- 152 
रिति नामश्रयत्वभ्रयोजनम् 

(वश्याः) प्रत्ययश्षण ( देशरूपा) विदोषः ,... 158 
त्यत क्षणे व्यवस्था, (निचपन) उदङ्मुखत्वराभः ,... 158 
भभिग्रहेणस्वरूपम् ,... 154 
अभिग्रहणे विक्षिपः , 164 

प्रथमा खण्डिका, 

सोदे अपामुपस्परने मत्तिभिदः .... 155 
न्यायोपेक्ापश्चयोः प्रद्यकमाह्यः .... 1656 
मां नरा शत्यादेरष्वयैसस्कारता .... 156 
अध्वथसस्कारतानि्वांह ध „... 156 
( चेदि) खनने कनैव्यवस्था, खनने प्रमाणन्यवस्था 3101 
नियमाभावपक्षोपपात्तिः , 157 

द्वितीया खण्डिका. 
छदने नखध्रातिषरेधस्य भावः .... 158 
आर्टायपरीश्राखननपकारः .... 158 
परोक्षण्यासादनादितरैष सस्कायीन्तसरम्, (गेषस्थेकवचन- 161 

निवौदरूपर) वैष्रवचनसपलीयविदाषादि. 
सस्कार्यान्तरमध्वधुरित्यत्र हेतुः, पेषे एक वचननियमोपप्रत्तिः 161 

प्रासङ्गिकाक्तः, सपत्वीये आवृत्तिचिरहोपपादनम्. 
। पल्नीमिनि जाद्याभधानम् ) ऊहदापकत्तिपरिहारः ( प्रृति- 16४ 

स्वात् ) (संध्रघ) अवर्योः कर्वुल् हेतुः पक्षान्तर फठं च. 
ध्य्रय) द्ष्यनिणायकम् ,... 168 
आभ्चीश्रस्य (उदसरनादि) कतृत्व हेतु 4188 
ष्य विरापनिर्दखदहतुः, अभिच्राराथत्वाभावापपात्ति , 168 
(हस्तानवनजनन पान्नप्रयहनन) निषेश्चस्य परकृतस्षगतिः 164 

कनैच्य नच. 
आष्यक्रारश्श्ः ५ .,.. 164 

(प्रणहनननिव्रधे क्राः, (स्प्यग्रक्षाटनविधिपयैवसानम् ).... 164 
तृतीया खण्डिका, 
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विषया ्र्रससस्य 

(ज्र) (भाष्यदासित) संनदनप्राथम्बप्रयोजनम् , सक्समारं स्रवसह- 1८; 
भावघनियमयमाणादि 

(भा) समागति प्रमाणम् ( .... 166 
त्रु; परिभापानुगुणं भाष्यतात्पयेस् .... 166 
(भा) (लह्समार्मे) पर्ची मध्येगित्यस्य वेयशश्चशङ्कापरिद्वारः ... 167 
(व) प्राचीं मध्यैरित्येश्षतात्पर्योपपादनम् , सुवचन्समामातिरेश- 167 

निदानम्, 
(भा) (समरष्टा) ` समुष्टासस्परौने कालः ध ,... 168 
(वृ) असमरष्टसस्पक्ेप्राया्चत्ते स्वपरपश्चौ „... 16४ 

चतुर्था खण्डिका 

(भा) (सखकसमान्नन) प्रहरण (उत्करः) स्याखयाव्यवस्या, सनेन 1८४ 
सो्रपश्चद्वयफषलिताथ 

(चु) व्यवस्थितविकबव्पोपयावृनम् , न्यासपक्ष विदापश्च, सूत्रोक्ते 16४ 
(योक्त) विरषनिर्दरंशः. 

,» (यथा न बघाति वासः) इति भाष्यस्य पिकस्य तात्परयम् ... 14 
(भा) अन्थिकस्णाद वेक्षेषः ,., 170 
(वृ) प्लथाः कतुत्वलाभग्रकारः, भन्थिक्रणादस्सन्नदनाङ्गत्वम् 110 

पष्चमो सण््डिकरा 

(भा) नि्वपमन्नरस्य मध्वादौ पानिसक्लयनिसयासनद्धत्, (अचक्षण) 172 
पत्नीघदत्ये विशेष 

(वु) (मध्वादौ मन्व्रापि) सहायकं परिहारोपपल्तिश्च, प्रनिपत्नि 1; 
अवेक्षणोपगमोपपादनम् . 

 (पलधमभावे) सृनोक्तस्य तेज भादिन्ोपस्योपपत्तिः „(1 
। प्री खण्डक्रा. 

[4 (> ध ग्द (भा) उपभृति वदसाद्ित्यम् ४ 
(वृ) अदोषेभेत्यस्य (भाष्यस्थस्य) आश्रयः, वेदसद्भवि माम 174 
५ सूत्रकारपश्चेणाकामस्य प्चगरदीतसमवः ... +. 11 
(भा) (अष्टगृहीते) सू्ोक्त (मन्त्र) रोपचिपयन्यवस्थ। ,... 1176 
 आनल्यलिद्यप्रनियमः, तद्राज्यद्धत्यस्, उपस्तरण धिष्ाषः ,.. 116 
(बृ) तदाञ्थगतो विदषः, उपस्तरणे विदेषटेतुः 0 

सप्रमी खण्डिका, 
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विषय; प्रष्टसङ्कया 

(भा) (सहसरुचत्यत्र) अनिर्दिष्ट विजष्यस्, प्रोक्षणनिनयनयो- 178 
विं्तोषश्. 

(वृ) (सूत्र) सहपदङृत्यम् , इतिरब्दभावः =... .... 178 
„ (्रत्यञ्चमुदढं प्रश्चम् ) इति योजनाचिश्चषहेतु ,... 179 
(भा) (स्तरस्य) यजमानकतकधारणे विषः .... 180 
(कृ) उपदेकपक्षादायः प्रधानसाफल्यं च 6 .... 180 

अष्टमी खण्डिका 

र) (वेदिस्तरणे दभार्णा) असस्कारेणाधो निधानोपपात्तिः, 180 
भाष्योक्तनियमीनियमीवेश्रफरोपपत्ती. 

छादने चिश्षिषः (परिधीनां) ससग विषः .... 91 
(भा) अभिमन््रणस्य परिध्यङ्गतातद्धत् [ि ... 182 
(षु) परिभ्यङ्गत्वे देतुफलोपादानम् ध ,... 182 
(भा) परिधिस्यक्ष मतिभदः, दिङ्नियमावदयकता „... 188 
(वृ) परिधिस्पकीसाधनं मतिभेदः, उपदेशपक्षे हेतुश्च 188 
» समिंदश्राभमेद.ऽपि दिङ्नियमायदयकत्वम्, उपदेश्टाप्मे हेतुः 183 
» (समौ कुरुते इत्यस्य) छिनत्तीति विवरणोपपत्तिः, अभिहत- 184 

तरपदाथविवरणम् 
नवमी खण्डिका. 

(भा) (सृषाचुक्तमपि) उन्नीत साधनीयम् ४) 185 
(कु) स्थालीसादन मानम् 185 
(भा) भसमिमन्घ्रण विप्रः, अपोहनादिमन्त्रावृत्तितद्धत्, प्रकरण- 186 

विसोधपरिहारः 
(वृ) अभिमन््रणीयाधिकरणानेयमफलम् , आवृत्तिहेतुः, द्रव्य- 186 

गतत्वस्वरूपं, फल च, ्रकरणा्षेरोघधपरिहरोपपत्तिश्च 
दशमी खण्डिका 

(भा) (कपालाञ्जन) मन््राचृत्तिपश्चभदः क ,... 188 
(घ) आच्ुन्तिपक्षयाः परथगपपात्ति 1868 
(भा) प्रियेणल्यस्थोहानूहपक्चौ, दिङ्नियमे विराषः, मतिभदादिश्च 19 
(चू) सयैष्टयि निर्देशरूपत्वं प्रियेगदयस्य, उपद्शपक्षे ऊदस्योप- 189 

पत्तिः, 
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(ब) सूनोक्ते सादन हेतः, दोहोत्तरत्वे मानिभदरदेतुः, दस्तद्धयस्य 18 
कमोङ्गत्व मानम्. 

(भा) वेदनिधानफलम्, पञ्चम्यन्ताः, तच्रत्यविशशषश्च „... 190} 
(वृ) सूते कुम्भीसघानपदाथः .... 19 
» उत्तरकमांथेमित्यस्याद्ययः, सुत्ारम्भप्रयोजनं, अध्याहारस्यो- 1000 

पपात्तश्च. 
(भा) पाश्चादस्यपुनरुक्तिफरम् ,.. 10} 
(वृ) अर विवक्षितः स्वरः स्वरो्तिभावश्च, माष्यस्थयुनयक्ति- 1] 

फटोववरणम्. 
एकादशी खण्डिका, 

(भा) तचविभागः ४ ,.. 19: 
(वृ) चीनिव्यादिभाष्यविवरणम् ४ 11 
(भा) तरचविभागः प्रक्षभेदन, उपदेशमतं च ... (> 10) 
(वृ) तृचचिभागविवरणम् ,... [04 
(भा) (परीधानायीयाः पुरस्तादिति) उपदेशामतोपपात्तः  , ¡^ 
” उपवाजनोक्तिस्प्रारस्यम्, सस्पशनेऽन्यपर्चः ध्यानाकारश्च [0 
(च) प्रतिहस्रमानास्वति सुत्रार्थः, उपवाजनपदाथः, ध्यानाकारे 1; 

प्रमाणम् 
(भा) भ्यतिषङ्गपदाथः, बीप्लाघ्रुवाच्रहणफल आप्यायय न चभ 1) (च) (भाष्यशृहीत) व्याख्ययप्रद्रानं, कचित्तीदकस्पश्च, वीप्वा- 17 

कारः, अन्यन्न पक्षान्तरम्. 
» आण्यायननिषेधस्थर्विवरणम् ... 1४ 

दादश खण्डिका, 
(भा) स्फधमाच्रेणापि समागौराभः, समागौन्तरः च रपय 11 

समागोथत्वाविरोधः. 
» अन्यथा अवश्रथे तदभावः, अप्नः पूर्वमिति पञ्चय पर्णिथि- 14) 

समाः. | '» (श्ुबनमसीव्याद्क्तस्य) अञ्जरेनमस्कासाश्चता, भुयन यकः, :/00 प्रथन युः, अवथरथऽष्यूहः, तश्रोपदेशपलश्च. 
(च) नमस्काराथत्वहेतुः, भुवमं नदाथिरिव्यत्र देवः, विप्रथनस्य 2८0 यजमानीविषयत्वोपपन्िः, 
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घर) अवश्रृथेऽक्षटटः ऊहस्य खोपपत्तिः, विनाप्यृहं प्रयग इत्युप 
दृश्षपक्षापपक्तिं 

(भा) भत्याघानद्गमन्त्रकतोपपत्ति 
(यु) अन्यात्याधघानपदयरथः माष्यादरायश्च 
„ (निगषरध्य) शिश्चनसभवः (अशिञ्जन) सावैचिकत्वलाभः णसु 

च्न्ताश्रयः. 

त्रयोदशी खण्डिका. 

(भा) सिहत्वोक्तश्र्थवादत्वम् 

(चु) सौत्रस्य पर्चसुदश्चमित्यस्याथै 
» आघायौन्वारम्भणं मानं च, कामनः फलितार्थः, राब्द- 2 

साधुत्व च 

(भा) ऊरध्वमिद्यादिसूज्द्धयसपिण्डिता्थः 
(चू) विकिरणविवरणन माष्याथंः 
(भा) अभिप्राणने कमं समञ्जन कमं मान च 
(वृ) भाष्योक्तनियमफरम् 
„ छचोरसस्पदानस्याघ्ारार्थत्वे मानम्, समञ्जन भौचाल्य- 

स्यैव 
(भा) जुह्योपादनेऽमन्ञता, उपदेश्षमतं च 
(षु) अस्योपादानस्यामन्ततादेतुः, उपदेशपश्चारायः 

चतुर्दा खण्डिका. 

(भा) क इदमित्यादेर्विनियो गः, सूज्राथः, आद्नि उपददापक्चः अव- : 

स्थानरेद्रः वर्णे कचिद्धिशशषषश्च. 

(च) अवस्थानमन्ध ताहे तुः उत्तरत्वाचधिवैदिरित्यत्र हेतुः, वरुण- 9 
्रधासे चरोष हेतुः. 

(भा) आश्रावणादिग्रयोगप्रकारः, मान च, प्याश्रवणे स्थितिः... 
(छ) ष्ट्रे प्रमाणम् 

प्रत्याश्रव्णे दक्षिणमखत्वोपपात्तिः 
(भा) भाश्रादणादस्क्षवेन्रक रूपता ४ 
(व) आश्रवणाद्येक्ररूपताचिचरणम् 

पथदर्शा खण्डिका, 

200 

. ~01 

201 

204 

208 

,... 208 

,. 408 

- 209 

. 209 
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(भा) अनपव्यादहारवेध्यथः तद्रचिकारिगणनामदः प्रचरणस्वरूपःए- 210 
न्यपक्षः तदुषण च. 

(घ) अपन्याहारनिषेघधस्य यजमानचधिषयत्य दतुः, चठणौमिति 210 
पक्षोपपान्तेः. 

,» इज्यान्तमात्रस्य प्रचरणपदा्थन्व इतुः, पक्षान्तरं, तत्न दोत्- 211) 
विवरण च 

(भा) आश्रावयिष्यन्निव्यादिसूज्ारम्भफलम् ` 11 
(वु) सूत्रस्य नेमित्तिकविधानपरत्वम ,.. १ 
» पुनराश्रावणग्रहणफलमः व्याहटनिजंप कतौ 211 
(भा) पुनाखत्वाोक्तफलम् ५2} ५ 
(वृ) तद्धिवरणम्, द्विपिठकवसर्णे व्यवस्था. नद्धिषयश्रुतिसृश्र- ५1: 

विरोघकशङ्कापरिष्ाग 
;› दुङ्गाद्यदाहरणाशयः -““ ० 41; 
(भा) परोहितपरवरस्य राजत्वं निबन्धनं न जातिः, दोनुरेषदानी- £} 1 

मासन सोम चिशेषश्च 
(च) पुनर्विधानादिति देतुचिवरणम्, परौ होनैव सीदतीत्यत्र दतुः “1 । 

धराडशी खण्डिका 

(भा) आधघारसेभदपदाथौदि १ .*„ 
„ णमुखन्तद्धिखाकफलम् , प्रथमशब्दाथश्च ... ,., 14} 

(चर) पुरोऽचुवाक्यापरेषविग्दपपासि छ ,., 1४ 
» प्रथमद्राब्दविवरणीपपत्ति; वचनन नित्यक्ामनारसद्धिः ... 14, 
» पापीयःपदविवरणे मानम्, तदथभदस्य प्कतापयोगः, प्रनिं- ५ 

क्रमणस्वरूपम् , न चसी्यानत्यादि रथश्च, 
(भा) समानयनषफर मान च, आल्यस्थास्यधिधारणनिपेधः मानं 1 

च, आज्यभागपदा्थैः. 
(च) बरहिंस्खाहाक्षाराथत्वदेतुिषरणसम् , प्रयाञजश्षचणास्यस्थाल्य. 14 

नभिघ्रार्णे हेतुविव्ररणस्, उपदशपक्षश्च. 
सप्तद्र्ा खण्डक, 

(भा) पञावत्तविषयानेयमः १ त ,.. । 
(च) अन्यथापि प्रावन्त सर्वैशब्दा्थश्च प ,„ 21 
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(रा) पुरोऽनुचाक्यासयेषे सार्वभिकत्वलिङ्मः; उपदेशपक्चषः समने 220 
कालः वर्वीद्योमेषु पक्षभेद्श्च. 

(च) ग्र्नषु पूर्वोक्तस्य चिक्ल्पः, उपदेशपक्षे हेतुः, समश्चने 220 
व्यवस्था, द॒र्वहोमे तद्भावाक्षिदिः. 

(भा) कचित् स्रगसस्थापनम्, वषट्काराडुतिदेशषे पश्चभदः ... 221 
(वृ) स्वकालोऽस्तीतीत्यस्याथः र . 221 
 विकस्प हेतुः तस्य व्यवस्थितत्वं च, केप्चिस्वित्युक्तपश्चाशयः 221 
(भा) अवदरानमन्त्रे बहुवच्नाभिभ्रायः तत्प्रयोजनं च, तिरद्चीना- 221 

नूचीनावदानक्रमः. 
(वु) जाल्यमिधानत्वोपपत्तिः चतुरवत्तपश्षोपपात्तिश्च, ततीयाव- 222 

दानेऽपि प्रागग्राभ्याम्. 
(भा) ' असभेदादिपदाथैः आयुजावरपद्ाथैः तस्यावदानपविरेषे 22: 

सभवश्च. | 
(बु) असंभदसथान्धिनौ, आद्जावसपदविध्रहः ,... 228 
(भा) ज्येष्टपदाथ चिश्ोषः, अवदानविरेष काम्यत्वम् ,... 224 
(वु) भ्रङृते ज्येष्ठराब्दविवश्चिता्ैः प्रयोजनं च ... 224 
(भा) (उक्तेऽर्थ) विकल्पे विदिषः ध ,... 225 
५ ब्रह्यन्तपेषपारायफले, अपिदघदादिपदाथः .... ,... 226 
„ उपां्युत्वन्यवस्था उपदेरापश्चश्च , 228 
(वु) क्रमैसिद्धौ हेतुः, भाष्योक्तव्यवस्थाफलम्, उपदेश्पश्नाशायः 228 
» नित्ये बुभूपन्निति सदुपपत्तिः ध .... 229 
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(वृ) श्ववावदित्यस्याथैः, प्रत्यभिघरार णस्य केव्लखिष्कृदथत्योप- 2:24 
पत्तिः. 

(बु) पश्ववदानेषु चङ्ग च पत्यभिघारणाभावेपपत्तिः -.. 34 
विंरी खण्डिका, 

अथ ततीयः प्रश्चः 221-:361. 
(भा) इडाप्राथम्ये चिशशिषः 6 ध -" ‰2 
(चर) दडाभिघारणप्राथम्यापपत्तिः... ४ 41 
(भा) प्रादिज्रप्रमाणं मन्वाच्रत्तिश्च .... क .,. 2: 
(च) परोजनचतु्घाकरणयोग्यैवस्थानद्धत् ... -.. 
, िङ्गविरोधस्य दष्टान्तपदशानस्, यद्मान्नोक्तिनात्पयस् ... 44 
(भा) प्रारेन्न सान्नाय्य व्य, वाश्व्टयाधः भवन्तयोरत्र सचश्ाघा- 24) 

रणो विकदस्पः, 

(वु) माप्यस्थापिशब्दाथपूरणम् ॥ 2.2) 

(भा) समेदे ऽवदानदिक्, ततीयावद्ाने मागः इडापारित्रपद्राशश्च, ८1८) 
संतर्पण विषः. 

(वृ) दिभ्वि्राषपरिप्रहटतुः, ठतीयावदान दशनिप्कदः, सन्तर्पण 216} 
विदषहतुः यजमानभागे तत्पृथक्तं इनुश्च 

(भा) यजमनिभागावद्नि कादश मन्त्रा मानिभवश्च .... 1 

(चर) अचर सम्भदपदाथः 1 ... 241 
›; मन्त्रानावृत्तिपक्षारायः, तद्ावृत्तिपश्चारायः परक्तदष्रान्ता- 21 

न्यथासिद्धिश्च 
प्रथमा खण्डिका, 

(भा) अथौदुगुणा याजना, तदा हातृशृत्यम् 2 {५ 
(बु) भाष्योक्ततदुपपात्तिः ४ ५) 1: 
» ददाकृत्य प्दक्षिणीकरण, अपि वेति सौश्रपक्ष कर्वव्यक्रमः 4: 
(भा) प्रकृतपवंपद्ाथैः, सूच स्वयशाब्दस्वारस्यम् .... .... ५24 
(चँ) पवेविशषः, ख्यशब्दखारस्यापपादनम् .. ,.„ ४१६) 
(ला) अन्तरारम्भे च वरुणप्रघासे तिरषः सृषे परिदाग्धृश्चनिर्दश- 11 

सवारस्यभ्राहिपश्चः, 

६, 
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(वु) 

(भा) 
(वु) 

(भा) 
(यु) 

(भा) 
(चु) 

(भा) 
(कु) 

(भा, 
(वु) 

(भा 
(वृ) 

(भ) 
(वु) 
(भा) 

(चु) 

(भा) 
(घ) 

> 111 

युष्रस मै, 

प्रतिप्रस्थातुरिह परि्रहहतुः अन्यान्तयास्नी नयनाञ्चमति- 2५1 
पश्चान्यः. 

द्वितीया खण्डिका, 

प्ररुतमाजनपद्ा्थः समानकतीकत्वायिवक्ना पलं च ,... 245 
सूञ्रता भाष्याथधसाभः, मन्ावृत्तिहेतूपपात्तिः फं च, मार्जने 245 
मततिभदश्च 

आभ्चयधिकारेषु अभिधघारणादिश्वमे विशेषाः ,. . 246 
मुख्यधभत्वशङ्कावकाशः .... . 246 
अभिध्रारणस्य चतुधाक्रस्णसाम्पेहतः, पुरोडाशग्रहणखारस्य- 246 
ङभ्याधः 

व्यादेशकालतस्यकासे व्यादेलशब्दाथश्च .... „... 24 
ध्यूहनोत्तरकाकताया व्यादेे लाभ ध ,.., 247 
चतुधीकरणस्याचद्यकर्तैव्यता | .... 247 
परिहरणे समृद्ययः, उपस्तरणादिसख्यानेयमलाभः .... 248 
परिहरणावसरः, भाष्योक्तहतूपपादनम् ... „... 248 

तरतीया खण्डिका. 

अन्वाहायदरानाथं मेल्नीयाः, प्रतिग्रहे मन्ञः हस्तनियमश्च.... 250 
अन्वाहायंदान दिगवस्थितिनियमलामः, प्रतिग्रहे नियमलखाभः 250 

व्यावृत्य प्रतित्रहजब्दा्थं 
प्रेधकरतेरि. पक्षो , 961 
आध्वयवध्रप विशषहतुः ४ .. 2561 
्रेष्कतै रि पश्चभदेापपादनम् , सूत्रोक्तसमागप्रेषसम्भवः .... 251 
सृश्रे चिवक्षिना्थाचुगुणयोजना . 252 
भाष्यद्ितयोजनापुरणे. तदाचद्यकता च .... 259 
प्तत्सृभ्रोक्तदवताविपय मततिभदः .. ५68 

अपामुपस्पदन देतुसस्वपक्षखपक्षा .. 258 
चतुथी खण्डिका. 

सूत्रोक्तपषसंवन्धिनिरदैशः अनूयाजसमिन्माने च .... 954 
भाष्योक्तस वी धत्वोपपत्तिः, अनुयाजसभिन्मानोपपात्तिः .... 254 
भाष्ये विवाश्चितं परिज्ञानं पुनरुक्तिफलं च .... .... 255 



विषयाः प्रक्स्मा 

(भा) अज्ञनन्यवस्था 1 „... 26 
(व्) सूजोक्ताञ्जने व्यवस्थाहेतुनिांदः ४ ,... 6 

पञ्चमा खण्डक, 

(भा) वृणापादाने वैश्ेषः, आश्रावणे व्यवस्था, धरव्याश्राघणफश्म् 2६ 
(ब) पकदेशापादानोपपत्तिः आश्चावणव्यवस्थासमथनम् , अन्थथा 28 

लोपापकत्तिः. 
(भा) पचित्रश्यापि प्रहरः, शाखायां धिश्चप्रः, प्रस्तरस्याहुतित्थं च 20 
(वृ) प्रस्तरप्रहर पविच्रसाित्यहेतु । 2:49 
» कश्ाखाया अनाइतित्वफल, मस्तरशासरावलक्चण्यसमर्थनम्+ 256) 

प्रहरणमन्ञः. 
 खाहाकारानिषेधफलरं पक्चान्तर च, ज्षापक्रत्वापपक्तिः पक्षान्तर 260) 

आहुतित्वे साघधकान्तरमपि. 
भा) प्रहरणपदाथः श्रतिदश्चितात्यग्रपदाथैः ... .... 261 

(वु) सून्ोक्तघारणक्मः र 2601 
५ कुट्नस्य प्रहरणत्वोपपात्तिः, सु्रदाक्षितनिधेधाक्रारः, श्रहर- २८। 

प्रकारविक्ेषविवरणम् . 
५ अवसजने काठः, असवंतीग्रत्वखरूपम् „,„ 262 

षष्ठी खण्डिका. 

(भा) एतदेतदिति निदेलमावः .... ॥ ,., 26५ 
(वु) भाष्यद्शितसंवादभरद शनम् ... .... 2४४ 
(भा) सुजनस्य प्रहरणकालमात्रपरत्व फर च  .... ... 264 
(व्र) परिधिप्रहरणानङ्गत्वतत्फख्योखुपपात्तिः =... , 2८4 
(भा) सस्नावहोमाङ्गित्वव्यवस्था, सोत्रायधारणफःटं पक्षान्तरे शच 264 
(वु) परिध्यङ्गत्योप्रपात्ति ,.. 68 
५ गाहंपत्येऽपि सस्नावहोमपरश्चसमर्थने, अवधारणतात्पयै- 26; 

विवरणम्. 
»» (ऋत्विजां दपिर्शेषभक्षण भाष्या) पश्षान्तराश्यवियरणम् 266 

सप्तम खण्डिका, 

(भा) (सुबाद्यानयनस्य) पा्रविमोकाथत्वफरे, पीपवग्माह्य्थः ,,.. 264 



९५ 

एष्ठसंख्य। 

(बु) पात्रविमोकाथत्वोपपादने फलसम्भवश्च, माष्योक्तप्ली- 267 
पदाथोपपत्तिः, 

„ सादितस्प्यपुन्रंहणकारः, चतुगृ्ीतसेपाद्नपरकारः, पली- 
सयाजेषु तत्सद्धावः. 

(भा) सूत्रे चकाराः, ध्वानोपांद्युपदा्थौं छ .... 969 
(वु) सक्षायत्वाकारः स्थलान्तरे खरातिदेशः .... .... 269 
(मा) चतुरवत्तनियमः, यागदेवतानिदेशः पक्षान्तरम् .... 270 
(वु) नियमहेतुः, उक्तदेचताकत्वहतुः, पक्षान्तरारायः .... 270 
(भा) त्रैपवनच्नपफर पनलीसजाजेशश्च क .... 71 
(बु) वाजिलिङ्गत्वभप्योक्तपेपाकार्योरूपपात्तिः ... .... धय 
 पलीस्तयाजदश्नियमहदेतः ... त .... धरय 

अष्टमी खण्डिका. 

(भा) समादियामद्रकश्षनिग्रमः आश्रतादिखसानैयमः वबह्च- 272 
पक्षश्च 

(बु) भाष्यदक्षितनियमविचरणम् , स्वरनियमे मानम्, वदुच 272 
पक्षसिद्धाशः 

 सप्लीयहाम क्रिकषः, असक्निद्धितपल्याः तदाधेकारसत्ता, 274 
पश्षान्तरावनरणं पिच्याया दवता च. 

„ (पिष्टलेपफरलीक्षस्णहयोमस्य) नामययायुरूपविषयता .... 276 
नवमी खण्डिका 

(भा) प्रासनकमसस्काथ, मन्त्रावृत्तिः फल च .... 276 
(चृ) भष्याक्तसंस्कारत्वापपत्ति . 276 
» वरुणध्रघास विद्राषः पक्षान्तर च, स्तरणे विकशषः आङथैश्च 277 
„+ भ्रासन न व्रदूसस्छारः, स्तरणभदे नियामकं, भाङञ्मि- 97१ 

विध्यधक्रस्यायोमः,. | 

(भा) योक्तधिमाचने खमुश्चयनिकस्पपश्चो, निनयनाचृत्तिः ... 278 
(वृ) माष्यस्थचन्पदसारस्यविवरणं फलं च, समुच्वयपक्षोप- 278 

पादन, अवुस्युपपत्ति 
(गौ) निमामस्ताधनाधेक्तेषः उत्थानमन्त्रश्च, सवेप्रायश्िसहोम- 2१9 

निभिन्तम् . 

नेष 



(भा) 
(चु) 
(भा) 
(च) 
(भा) 

(वु) 
११ 

9 

४01४ 

एतस्या 

अञ्जनव्यवस्था रः ,... ५ 
सूथोक्ताञ्चने व्यवस्था तुनिवांद छ .... 56 

प्श्चम। खाण्डका, 

तृणापादाने पिरेषः, आश्रावणे व्यवस्थाः प्रत्याश्राचवणफलम् 258 
पकदेशापादानोपपत्तिः आश्रावणव्यवस्थास्समथनम् , अन्यथा 24 

लोपापक्तिः. 
पवित्रस्यापि प्रहरः, शाखायां विद्यपः, प्रस्तरस्थाहुतित्यं अ 29 
परस्तरग्रहर पविष्रसाद्दिव्यदेत ८ ,... 0 
शाखाया अनाइुतित्वफलठ, प्रस्तरशास्राव॑लक्षण्यसमर्थनम्, 2 

प्रहरणमन्खः 
खाहाकारनिषेधफरं पक्षान्तर च, जापक्रत्वापपन्तिः पक्ाम्नेम 260} 

आहुतित्वे साधक्रान्तरमपि. 
प्रहरणपदाथेः श्रुतिदद्वितात्यग्रपशाथः .... „... 21 
सूत्रोक्तधारणक्रमः र „. 261 
कुटनस्य प्रहरणत्वापपत्तिः, सूखरदररितनिचे्ाक्षारः, प्रहर 261 

प्रकारविक्ेषविवरणम् . 
अवसजन काठः, असखवंतोग्रत्वखरूपम् .... ,.., 26 

पष्ठी खण्डिका. 

पतदेतदिति निदेशभावः ... छ ..^„ 36४ 
भाष्यदचितसंवादपरदश्षनम् ... ४ „+. 26४ 
सूत्रस्य प्रहरणक्राटमात्रपरत्वं फटे च  .... ... 64 
परिधिप्रदरणानङ्गत्वतत्फर्योखूपपत्तिः =... , 264 
सस्रवहामाङ्कित्वव्यवस्था, सत्रावधारणफलः पक्षाम्तरं शच 46 
परिध्यङ्त्योप्रपात्ति न ,... 6 
गाहंपत्येऽ्पि संश्लावहोमपक्षसमथनं, अवधारणतात्पर्थ- 26; 
विवरणम् 

(ऋत्विजां दविर्दाषभक्षण भान्योक्त) पक्षान्तराश्चेयविवरणम् 26८ 
सप्तम) खण्डिका, 

(भा) (सुबाद्यानयनस्य) पाच्रविमोकाथेत्वफरे, पलीपदप्राद्यर्यः ,.. 267 



१.96 

विषया; पृष्ठसंख्य। 

(वु) पा्विमोकाथैत्वोपयादरन फरसम्भवश्च, भाष्योक्तपज्ञी- 26१ 
पदार्थापपत्तिः 

 सादितस्फय पुनग्रंहणकारूः, चतुगृहीतसंपादनप्रकारः, पली- 268 
सयाजेषु तत्सद्धाव 

(भा) सूत्र चक्राराथः, ध्वानेपांद्युपदा्थौ .... 969 
(वृ) सद्वायत्वाकारः स्थलान्तरे खरातिदेशः .... 269 
(भा) चतुरवत्तनियमः, यागद्रेवतानिरदेदाः पक्ान्तरम् ... 270 
(वृ) नियमहेतुः, उक्तदेवताकत्वदतुः, पक्षान्तराश्चयः ..,. 270 
(भा) मैषरवच्रनफरं पलीसजाजरेशश्च शि .... 271 
(वु) वजिलिङ्गत्व भाप्योक्तयेषाकास्योरुपपात्तः .. ५9 
५ पद्लीस्याजदशनियमदेतः „. 21 

अष्टमी च्रण्डिका. 

(भा) सामादियागदरेश्षनियमः आंश्च॒तादिखसराकनेयमः वडच- 272 
पश्नश्च 

(वृ) भाष्यदृक्षितनियमविवरणम् , स्वरनियमे मानम्, बदु 219 
प्रक्षसिद्धा 

” सपकतीयद्ामे विराधः, असक्निदितपलयाः तद्ाधकारसत्ता, 274 
पक्षान्तसयवतरणं पिच्याया दवता च. 

„ (पिष्टलेपफलीकररणदहयोमस्थ) नामधयायुरूपविषयता .... 215 
नेमी कण्डिका 

(भा) प्रासनकमसस्काय, मन्प्राचुसिः फट च ... 276 
(यु) भष्याक्तसस्कारत्वापपत्ति . 2176 
» धघर्णप्रघास विद्दाषः पश्चान्तर च, स्तरणे विदाषः आङथश्च 27 
» प्रासनं न व्रदरसस्क्रारः, स्तरणभदे नियामकं, आङ्ञऽभि- प 

विध्यथक्रत्यायागः, 
(भा) येन्कचिमानने समुश्चयनिकरपपक्षौ, निनयनाघ्रुन्तिः „ 278 
(कु) भाष्यस्थच्रन्पदखारस्यधिवरणं फलं च; समुञ्चयपक्षाप- 278 

पाठने, भावुस्युपप्रति 
(भा) निमायैसाधनाकेशेषः उत्थानमन्धश्च, सवेप्रायश्िन्तहोम- 219 

निमित्तम् . 



2८0९1 

विषयाः प्रप्रसख्या 

(बृ) पुशटिमतीव्यादशुखविमाजैनमन््रत्वश्रमनियसोपपत्तिः, सवै- 279 
प्रायञ्ित्तनिमित्तविवेचनम् . 

द्शामी खण्डिका, 

(भा) प्र्यवदानं पुरणं, तन्नास्ति कात् , उपदेरापश्ः, स्मूवेकयम् 2280 
(व) भ्रत्यवदानं घृतेन पूरणफङे, परूरणानपक्षाचिवरण, उपदशपक्ष 2) 

तक्निषधकालः समिष्टयजुरछमे सुचैकयस् 
एकादशी खण्डिका 

भा) (पुनः कण्वन्नित्य्र) मन्त्रविश्पविविक्षा, इतिकगणफरखम् 26. 
(बु) मन््रविरेषविवक्षोपपात्तिः, इतिकरणस्य गणनिर्देशत्व फल- 24) 

स्योपपत्तिः. 
(भा) आप्यायनं सप्रमाणे, मन्वभव्शङ्गापरहारः .,.. {4६1 
(वु) आप्यायनोपयोगः, राङ्कासम्भवः पररिहारपपच्िश्च ..., ५81 
(भा) मध्यमस्वाहाकार ध्विद्ेषः तत्फङच  . , 4 
(चु) बहि रित्यादिसृत्रविधेयस् ... ४ ,.., 2 
(भा) मन्वस्थपदा्थैः मन्रविनियोगश्च ४ ... 266 
(वु) मन्त्रफलभूतविमोकस्यरूपस् ध .... 246 
(भा) उपवषस्वैरूपम् 1 श ,... 2 

दादी वण्डिका. 

 निगृहनस्याञ्ुकस्पः, दष्यनिरदेशे चिक्षः, निरसनधिनि- ४४ 
योल्यमन्ञः, पञ्चाना स्थाने (अवरस्पर इति षा) 

(वृ) द्ेष्यनामयहापेक्षिता विभक्तिः, भाष्य पवकाराथै .... ४6 
(भा) (एताभिरिति) खीत्वेन निर्देश्षदह तुः, पक्षान्तर, चिमाकस स्यान 2४) 

कमेण. 
(वु) पक्षान्तरारायः, कमापपत्तिः द ,.. 6} 
(भा) प्रक्रान्तोपसखंहारः श 1 ..., 29) 
(वृ) प्रकान्तस्यायन्तनिदेशः ... छ ,... 200 
» हदाय्वन्तपक्च प्राशेजकालः 21 
५ दाण्वन्तपदाथं विरिषविवश्षमानम्, हविषरोपभश्षणानिकाक- 249 

पक्षे विषः, अचर पक्षि प्रायश्ितदोमे विरेषः 
» ह्मणः प्राहानादिकाडः, अन्यो वेद्यारि भाष्याश्चयः ,.., 29४ 



विषयाः प्रष्रसद्थां 
॥ 

(वृ) पुष्टिमतीव्यादशंखविभाजैनमन्त्त्वश्चमनिरासोपर्पतिः, सयै- 279 
प्रायश्ित्तनिमित्तविवेचनम्. 

दश्चमी खण्डिका. 

(भा) प्र्यवदानं पूरणे, तन्नास्ति कावित्, उपद्शपश्तः, स्ुवेकयम् 28 
(वृ) प्रत्यववाने घतेन पूरणफरं, पूरणानपश्चाविवरणे, उपद शप्रक्च 361 

तक्िषधकालः समिष्यजुदहौम सुचैक््यम् 
एकादशी खण्डिका, 

(भा) (पुनः ऊण्वन्नित्यत्न) मन्त्रचिश्विविक्षा, शदतिक्रर्णफलम् 28: 
(4, ५ गणन ५ 

(वु) मन््रविराषविवक्षोपपात्तः, इतिकरणस्य शत्यं फल- 
स्योपपत्तिः. 

(भा) आप्यायनं सप्रमाणे, मन्षभदशङ्काप्हारः ,... २६1 
(बु) आप्यायनोपयेगः, शङ्कासम्भवः परिष्ाराप्रपत्तिश्च .... 284 
(भा) मध्यमस्वाहाकार चिष्ेषः तत्फलेच ,.. 9 
(वु) बाहं रित्यादिसृजविधयम् ..- ,... ध 
(भा) मन्वस्थपदा्थैः मन्प्रविनियोगश्च १ ... 266 
(वु) मन््रफरुभूतचिमोकस्वरूपस् ध „,,, 96 
(भा) उपवष्रस्व॑रूपम् क 1 ,... शष्ठ 

द्रादक्षी खण्डिका, 

»„ निगूहनस्याचुकद्पः, द्ष्यनिरदेशे यिद्रधः, निरसनधिनि- 
योज्यमन्त्रः, पञ्चानां स्थाने (मवसूपष् इति घा). 

(वृ) देष्यनामघहापेशक्चिता विभक्तिः, भाष्य पवक्राराशैः  .... 26 
(भा) (एताभिरिति) ख्ीत्वेन निदेश्षतुः, पक्षान्तर, धिमाकस्यान 264) 

६५५ । 

कमेण. 
(वु) पक्षान्तराशरयः, कमापपत्तिः ४ ,.,. +) 
(भा) प्रक्रान्तोपसंहारः 9 ५ ,... 2) 
(वृ) प्रकान्तस्यायन्तनिदेः .... द ..„. 00 
 दरोय्वन्तपक्ष पाशै्नकालः .... ॥ 201 
» शोच्वन्तपदाथे विदेषविवश्चमानम्, दविदरोधभश्वणानवृति" 202 

पक्षे विशेषः, अचर पक्षि प्रायश्ि्तहोमे विदोषः; ` 
» ब्रह्मणः परारनादिकाडः, घन्यो वेद्या भाष्याश्चयः .... 29४ 



‡ ८11 

पिष्रयाः पृसस्या 

(व) पूर्णपात्रमित्याद्विमाप्यायैः, सम्पक्लीयषटोमधिदापः, हयम्ते :,9 
दति भाष्योकषपक्ष हतुः. 

(आ) भत्र पक्षास्तरं वक्निरासशथ्. दडान्नपक्नप्ररधिः ,, 94 
घु) उक्रा्थनमप्रेनम , 291 
+ पक्षाम्तरं रोषश्च, अतुधौकर्णादिनिषि्य स्यधस्था, भअवि- 294 

छनसूषक्तयाकस्योपपन्ि 
कोामनाव्यव्रम्धा. सङ्कस्पक्षालः, न्तसङ्कल्पारम्भकारः 296 

पक्षान्तर च | 
(आ) ऽपर्मादुपरमन्यसस्या  .... .... 991 

(धु) दर्शपूणमास्िरहदऽस्यधिरहसम्भवस्योपपातिः पश्चमेदेन 297 
भआप्रयणानिक्तिमिदानादि 

(मा) (चिरमणपश्च) उपरश्रापश्चः ... ध .... 298 

(बु) सोमयिदोधानुशस्युपपन्तिः ह 
(आ) काम्यप्रयोग कालः आनं च, उपटेदापक्षः 99 

(षु) काम्यश्रयोयीयिरषोपपादनम्, उपदेशापक्षीयविशोष्राप- ५99 
पादरमम. 

(ग्रा) पककामस्याप्युद्धिकामना, ... ४ ... 300 
(शु) पककामस्याप्युद्धिकामनापपत्तिः 6 0 

चतुद) खण्डिका ॥ 

(भा) वैश्रधष्टौ समानासमानतन्रत्वदन विदोषः उष्देश्चमसं च 01 
वैमृध भारम्भानिस्यतापक्षः. 

(षु) वैग्धष्टौ उडसशलदहावपक्षयोरुपगत्तिः, भाष्यदंद्वितपक्ष- 0 
छयहतु. 

(भा) सन्रपथमपीस्प्रहानियमपश्षः, भत्र पन्ते दशक्चिणाविश्षयमतिभेदः 202 

(शु) नियमस्य विदैपधिषयत्वलामः, मतिमेदविवरणम्. शङ्का 509 
परिहारः 

(अ) चिरूनिषु वैधं न 1 .... 308 

(षु) चिषनिकमेस्तु वैसघामावोपपरत्ि ५ नि 
(मा) अश्चीषामीयाचनुष्ठानक्राखः फलं याज्यानुवाक्याकालच्च -.. 504 

(च) अश्रीषोमीयादिकालफलनिदेशोपपत्ति .... 804 

0 04, #*0 1, 9 



तिषवाः पृ्टलस्या 

(भा) पोष्णादित्यचर्वोर्धिद्राधः, सर्वच्रस्साधारणः पाकः णन्द्राञ्च 
विकरिषु अभिमरीने पर्ल. 

(वृ) पौष्णचरूपेषणनियमदेतुः आद्रित्यचरो विदेषे हतु 
५ भाष्यमते वैकरिपक्रव्यासिद्धिः पक्षान्नर च, ऊहनाभिमद्ानम्य 

साचत्निकत्वं हेतुः. 
(मा) अचर (इन्द्रायेत्यादमतोक्त) वैमधपदाथः, प्रवान्तर्कर्मसू 

चिभक्तिनियमाः. 
(वु) (अभिमरदोने) सेतुक उपदेश्षाधक्चाश्चयः, अत्र वदभ) भरन 

पक्षः सृश्राथश्च. 
» चतुशीचिष्रये विक्ररपस्थलम्, मवुद्धिविषय पाश्निक्रन्वम .... 
(भा) पू्चैवद्धिभक्तिनियमः, अयमप्यन्न पृथक्स्पः 
(धु) द्वितीया स्वष्िरिवनासु, कल्पाऽयं विक्रसन्यन, चिक्रस्ये ऽपि 

विदोषः. 
(भा) पूरवयोषिंदाषः, करास्यकस्पान्नरं वेमरधश्चास्यः. तत्र याल्यानु- 

वाक्ष्याविशेषाः, 

(चृ) अक्ताम्यत्वोपरपत्तिः. डिलीयन्य्रनिरूपणम 

पवद खण्िकःा 

(भा) काम्यं कर्पान्तरे तश्र याल्यादिविह्यषश्च हा 
वु) असिमश्पि कटय नित्यानन्तयैनियमः, मधप्रद्त्यप्रबुकि- : 

प्रयुक्तषिशेषापपत्ति 
(भा) याज्यासुवाक्यापर्थरहेऽतिदेदाः त ए 
(वु) याज्यालुवाक्यापरिग्रहविदपयिश्ररणम् व 
(भा) सङ्कामपदाथे ४ | 
(कु) तद्धिवरणम् 

(भा) कस्पविरेषेऽग्ीपोमीयप्राधान्यम् ~ . ; 
(षु) वेमधस्याभाव हेतुः प्रदानप्रथक्ौपपत्ति 
(भा) आरिष्युपदेशप्षः, भनुमखणव्यवस्थादि 0 
(वु) आश्ीष्षु समुचये मानम्, भसुमन््रणसाधम्येषैतुचिवस्णम् ... 11; 
(भा) सुत्रोक्तविकारल्वदेतूकिः „^. 
(वु) साकंप्रस्थायीयस्य विकारत्वसमथनम् 
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(भा) 

(यु) 

(भा) 

१,९७.१५ 

शंस्या 

यागनामाथैः, यजतिघरितवाक्याथैः, यागनामप्रवृात्तः 31४ 
निभम्. 

अन्व धेनामल्वनिवादः, प्रयोगपदघ्रिलधिवर्णारायः, धुम- 315 
खक्तताषद्ाङ्कापरिहारः. 

धत्रामावास्यादान्दरप्रथोगदेतुः, कर्माऽपि तन्नाम, अमा- 316 
यास्याविकारत्वतिवस्णम् 

साकप्रस्थायीयक्राऽमावास्यत्व क्रीतम्, तन्नामप्रचुत्त- 316 
दतः, सनयत पवैतत्कम 

विकाररूपत्वफलम्, भ्रधानक्लमदायो गुणयिकरेष्वपि =... 317 
नित्यापू्ाथप्रयागान्तरं नेष्यते, अन्यत्रापि व्रघानसमृद्ाथो 317 
गुणविकारष्वपि 

प्रथक्प्रत्रारपश्च कतैत्यविराषक्राखविचारः, पकीयपक्षः, 18 
आद्यस्य मस्यत्वायागः. 

दाहम ख्यत्थ्िद्धक्षा अपकषे पच न्याय्यः . 318 
चिचारविषयकम, णकीयप्रक्षविचरणम् ,... » 

सग्यत्वनिषत्तिितुः, दारमुख्यत्वोपपात्तेः .... .... 918 
अयस्त्वमर्यत्ववल्यायद्निणयः, दोहयोः पासङ्धिकत्वदाङ्का 19 
प्मिकानकद्ध्रानरूपत्वाश्न प्रासकङ्किकत्वम् 319 

भयस्त्यदौवेस्यमन्यन्र चणम्, शङ्काभिधरायः, प्रासङ्गिकेत्या- 31) 
भायोपपान्ति 

परशुपुराडारास्यैनद्धैद््यण्यम् नश््रापकपेश्च ह 
प्रविकर्पावचने परदिनानु्िताङ्गानामसम्बन्धः, खपन्न 320 

एलिलोऽयुषानधिहषः. 
परथुपुरडाद्र प्रासर्गिकत्व युक्तम् ; दा कुपरिष्टारे सति फषि- 420 

तस्स्वपक्षः. 
धसम्बन्धोपपाद्नम्, भध्याक्तप्रयाये विहवः .... 820 

द्रादष्टामे धिद्पः, दयाखापवित्रास्वाधानादिनयनान्तमेक- 2321 

कुम्थाम्. 
माष्योकतनश्रयिवयः, धनृहम्थलम्, प्कष्रम्यामेवेत्यस्यो- ५४1 

पपिः. 



विषयाः ्ष्रसंस्या 

(वु) आतश्चनक्रियिका, दव्याभिभ्राय्येकवचनान्नमाश्रभ्रवृततिः, न :+2 
पलीम्रच्ावृत्ति 

,, आतश्चनध्रकोरः पेकयोपपत्तिश्ध. भायुत्तहनुपपत्तिः. अनानुत्यु- ८५ 
पपन्निः 

(भा) शालापाचेत्रमन्ते न्त्रम्, वचल्सापाक्ररणादं विशदः. 32; 
गासस्कार तन्त्रम्. 

(वु) छृतचिह्घत्सापाक्ररणम्, सोसस्कागलादिः ,... 32 
(भा) प्रहे षिषः, भआनखनभदः, ससाद्रनीयपात्राप्ण. देः, 24 

, ससावनभदश्च. 
(वु) दोहचिरषविवरणम्, प्रकत न्ातश्चनमद्ः, आरण्याद्राने 211 

पक्षान्तरम्, (सादन) वजनादौ दनुः. 
(भा) घाग्यमः पक्षमदश्च, कनैव्यान्नरं व्रि्ायश्च, च्िक्िधनना- 4; 

वित्रा नदेतवः. 
(बु) ओंध्रधाथत्वोपयाद्नम्, िङ्तचनाचिवश्चाफलानि ४) 
(भा) सामान्याभिधानविवक्षाहतुः, सङ्कथा षाविवक्ना ‡५८ 
(वृ) भाष्योक्तविचक्नादतुचिव्ररणम् ५ 0 
(भा) कचिदृहपक्नः, पचिन्राविसगेदाहासादरन ५ 1441 
(व) उदे न्यायः तत्स्थलम्, भाप्यदष्दीलवेदाश्रविभाग चिः, 2: 

दरोह्ासादन विरषः 
(भा) त्रैषहोमथोः काठः विशेष, इतरनद्टस्छल्य चिवः ,.. 2 

,)› भ्वस्साषनपणयननिनयनप्राक्षणप्रहरणास्मपिश्राधिसमभि 2 
ध्रार्णाभिमद्यनैषु विषः. 

(बु) अनावाहने हतुः, अन्याचिक्राग्हतुः, व्र्हिप्यय निनयनं इतः, „1; 
केचिदितिपशन हतुः | 

(भा) दोहदेवतात्रादनादि, वर्णाद्य प्रिद्चपः ., 
(वु) अविङृतमित्यतः पर शापपूरणम, अनिध्रारण मस्त्रः, दवना- + 

नाम, शषपदाथैः. 
(भा) प्रयोगेऽस्मिन् वल्यौवस्यविष्ये पक्षान्नरम ,.,, ,{&#() 
(बु) वरज्यावज्य॑निणेय्रपरनत्पध्तीयन्यायः, अश्र तदुपयुक्तटनु- 35) 

विवग्णादि. 
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विषथराः पृष्ठसद्या 

(भ) अत्र पय उपदुशपक्षः 

"डर खण्डिका ॥ 

2१ भ्विष्कृद्धक्ष द्रोह श्र विष्ाप ‡ (४९ ध 

„ उपां्ुयान्विग्हस्तद्धेतुश्च. अन्रासोमयाजनोऽप्रीषोमी- 
याऽसि 

„ अश्राद्चीपामीये दप्यनद्धमीः त्र सिशघश्च 
(वु) दाक्नाचयश्चेऽ्नीषोमीये मानम्, तत्र दधितद्धमेप्रा्चयादि 

विद्ाप्रापपत्तिः. 
(भा) अतरैनद्रयांग विषः 
(वु) प्राप्तितः. निवत्युपपत्तिः । 
(वुं) अतरन्द्रयागे दधिघर्माणामृपयागोपयात्तिः, द्वारं जानमिति 

भाष्यभातः. 
।भा) साश्नाय्यय्ाराऽच्र नाप्रद्ुयाजचिष्तप्रयोगः.--. । 
 अनृननिषेधे विष्रयादविः ..-. 14 न 
(भा) जागरा ःब्द्ाधे 
(कु) विधस्नात्पय, उक्तं जायापदाथं मानापपत्ती 
(भा) -उपक्रमचिरमण्यार्विशेषः । 
(शु) भाष्यरस्थविशगेषविधरणे एवविधञ्यवस्थास्यल फर च 

| पदर खण्डिका, 

(भा) द्राक्लायणक्षष्शाथेः देडाद्धादिशब्दाथैः निवचनफल च 
५ व्रह्मवरण कती तत्न कार्ण च, अरह्धिष्ठप्ाश्रेः, जपे वृतकल- 

कत्याक्तफलम् 
(षु) उभयप्रदाथैः, बह्िष्ठपदाथविवनणम् | 
(भा) आसन नियमः कालः पश्चान्तरं च, बाग्यमने विषयविरेषः 
र अमस्त्रवन्स्वपि क्रचद्धाग्यमन, तुष्णीक्रानां मानसत्व 

नद्धतुश्च 
(कु) क्रचिद्धितिपक्ष उपपत्तिः, तृष्णीकानां पाजाप्यत्त्रमानसः 

| योरुपपन्तिः विरेषश्च 
„ शानज्जुपप्तिः, प्रणवादुश्चेस्त्वकालः श 
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विषयाः ्रष्ठमख्या 

(वु) वतेमानसाम'्याथकत्वे फलम ,... 2341 
(भा) भष्यदरक्षितकालग्रहणोंचिस्यं उश्चस्त्यादिभ्यवस्था 41 

अष्रादी खण्डिका 

(ब) प्रसवश्रतिव्नयोः प्रणवादित्व मानम् ... ..„. ॐ 
(भा) प्राशिश्रप्रक्षणमन्तरे नम्रता तद्धतुपक्चास्सरम् ,.„. 46; 
(वु) य्ारेत्रतरक्षण मन््रसङच सदष्रान्तापयसिः, मनम्व्रबुक्षि- 746; 

पक्षाशयः. 
कानर्विरशा सण्डिका. 

(भा) अभ्यवनयनमन्क्ाश्चारणव्यवस्थरालद्धत् ... 0. 
„ निनयते विदाषः, अभ्याल्मनिनयनप्रकारः, अह्मभागमश्षण- 71.16 

कालः प्रमाणत 

(बु) अभ्यात्मपदार्थः, अक्षणक्राललानः मान्यासिमसाधीवशवश्च 4 
(भा) अभिमङ्लनपरषयाः कतौ, सिश्नासिमस्त्रण विद्राधः .... 141 
(धु) भाष्याक्तसमुश्चयाच्रचरणम् 10 
„ उपश्थानमर्त्रयास्पक्षिलरूपभवुः, कसिश्तन्ध्र, विहिननाक्ि. :1.+) 

भावः पश्चान्तरं च. 
(षृ) भाष्यदर्दिततन्त्रहतुधिव्ररणं, विदितस्योकतः पयाजनधिषरै- :19) 

णम्. 
» पक्षान्तरयाशरयः, उप्रदशहापक्चाश्चयः 2 कि 1 

धिसा खण्डिका, 

तुरीयः प्रञ्षः--:2- {:45. 
(भा) द्वितीययजमानदाव्वफलम् .... ,.., "5 
(वृ) अयजत इति भाष्यभावः ,.. ५५ 
” हितीयं प्रयोजन, चतीयं प्रयाजनम् ७ ,,, 
५ तृतीयश्रयोजने ओचित्यं हाखान्तरसमानन्यायनाख .... : 
» भाष्योक्ताद्वतीयश्रयाजनापपसिः, याजना, सनायप्रथाजत :;5: 

भओचित्यं, समानन्यायोपपादरनम्, 
(भा) काचटत्विजोऽपि नियमः, द्क्िणादासकामन यञजमानधर्मः 524 

क्रचिद्न्यस्यापि, 



विषयाः 

(वु) 
(भा) 

(वु) 

८111 

पृष्ठस्तख्या 

द्क्षिणादानस्य यजमानधममैत्वोपपन्तिः .... 355 
प्रत्यगा्ीमेन्ञाणां प्रमाणानपेक्ष याजमानत्वम् . 955 
अकरणोदाहरणं, काचित्प्रत्यगाहिषोऽप्याष्वर्थवाः 358 
प्रमाणानपेक्षत्त ददतुः. अक्ररणमन्घः, प्रत्यगारश्चिष इत्यादि- 355 

सूत्राथः 
आध्वय्रत्रत्वे तुः, आध्वयेचप्रत्यगारीमन्जाः ,... 956 
जपोपस्थ्रानानुमन््रणानां व्यवस्थापक, षपनविधर्नियाभ- 2356 
कता फलं शाब्दाथश्च. 

भाष्यदुर्धितनियमादाहर्ण, कारमान्रनियमविध्वित्वे यदि- 356 
दाढ्द् भावश्च. 

(पत्रणि चति) चरब्डाथविवरणं यज्ञाङ्त्वाप्दिपक्ताः, सूत्रे न- 2357 
ग्ोपलछक्षण च | 

मू जामग्रहणस्यापटश्चणता सूताश्च 357 
वपनस्थेच्छिकत्व, वपनोत्तरं खान, यक्ष्यमाणपदभावश्च .. 358 
कामङ्राब्दफले, उपस्पद्रानकारुप्रदशेनाह्ायः, आवहत; .... 356 
पनदुपस्परनचन्तया खग्राह्यक्र्माणि उपदेशशमत मानं च .... 359 
अध्चिहातरे नोप्रस्प्ह्ौन, यक््यमाणत्वक्रतोपस्पर्नकारः 359 
पश्चादिषूपस्पदान कालः, दर्विहामसाधारण्येनोपस्पशन-- 359 

प्रापकम्. 
अथिदोत्र लद्भावोपपादनं पुरस्तात्पणयरनादुपस्पशेने हेतुप- 360 

पादनम्. 
सृघ्रोक्तजपरस्य कचिद्धोपः, अङोपपक्षि सम्भवी ऊहः , 961 
भाष्योक्तजपटापलनिदान, ऊह र्न्तः .... 361 
विक्तिषु विषश्षितार्थोपलक्षणभ्रक्रारः, कचिदुपलक्चषकशब्द- 362 

विद्धाः. 

परसक्तविसे्पर्हियापखक्षणतानिवाहः, उपरक्षकनिणय- 362) 
सङ्कम् 

अन्नसशब्द्राथसम्बन्धिना, अन्वाहितजपाङ्कि, इमाभेत्या- 363 
दिकापः कचित् 

खमुद्रायट्रव्यैरपि कचिदुपटक्षण, उपदङामतम् .... 368 



विधया परष्रसरया 

(चु) अध्नितिद्रोषयोरवघधित्ये मानं. अम्वाध्ानस्याङ्गिन्याधयक्िः ... 26; 
 इमामित्ययि्दिरृनो लोपहेतः. उपेश्वपक्षाश्षायः ,... ;368 

प्रथम" खण्डिका. 

(मा) वीव दम्पत्योरभोजनक्ाखः स्र प्रभेदा 36 
(कृ) दरम्पत्योभोजन पौणमास्यां शिदरोषः, अपियस्यादिसाष्यार्ध- 365 

प्रणस् _ 
५ देक्टीपौणमास्योर्भोजनकादविहषहेसुषपागनम . उपनेश्रापक्ष 45 

हेतुपपादनम् . 
(भा) मन्प्रो्चारणकालः, प्रधमस्नासमस्त्रमात्रनिष्रुजिपक्षः  . 4४ 
(षु) मन्त्रस्य प्रथमग्रासाङ्गन्व हतुः, अनक्तव्यन्यप्ाङ्कानिरासः, :;6£ 

प्रथममन्प्रनिवुत्तिप्रक्षापपस्ति 
(भा) द्वितीयाद्यव पयकृलमन्त्रपश्षः, पाक्तसवमन्व्रकाघयक्षः, 16; 

अरराने व्यवस्था 
.» अह्ननियम रागप्राप्तस्य, नावुशिर शमस्य 11 
(भृ) द्वितीयादिषु पङसम्रन्त्रपश्षाकायः, सर्यमन्करप्रस्याक्नायता- :67 

हतु 
„० व्यवस्थाहतुः, भद्यनम्य समप्राप्तत््म् „... :36; 
(भा) आल्येनारनधिधिमापमांसनिचेघधतात्पयं पक्चान्तर ख ... 3/6 
(षु) आवृत्तिनिषधः, अञ्जननिषुक्तितान्पर्योपपकस्ति 368 
» ६ प्रतिषेधकलाभः, स्वेतरसेषहसामाम्यनिषृकिराभ- :418 

निवा 
(भा) वर्हिंषाहाब्दाथः, जहानाद्रिपौ्यीपयं पठभग्साधारणांशः .... :31# 
(वु) च्खक्षणिकान्सष्ाधेतृत्तीयाविधरणफले, अक्षामादिपौद्ौपयै- :14+) 

पक्ष व्यवस्थादि. 

द्वितीया खण्डिक. 

(भा) (समुद) ध्यानाकार (२ ॥ ॐ 
(ष) सूत्रः सूत्रे मनद्घशध्दफलं च त ,.., &ग) 
मा) खश्रोक्तजपे विक्ेषः, सोभाथन्नब्दफरम् =. „ 81 



(भा) 

१.8 

{भा 

(क) 

(भा 

(र) 

(भा) 

(ब). 

(भा) 
(वु) 

(भा) 

(श) 
(भा) 

(भ) 

(भा) 

पृष्ठसस्या 

च्या भ्ययस्था फलता जप्यमरस्था च. भास्यविषरणं सृत्राथे- 371 
धिशोषभ 

आदिन्यापस्यानान्नक्रमरणोऽङ्कन्धं काच्तदभावख. जन 812 
स्यररूपम्. 

अनापायनाङ्ल्यापपस्यादि, सान्यपूरणं नदुपर्यानिः भष्यकरार- 372 
पक्षश्च. 

यलापायनस्यरूपावि, परिस्नरण पञ्नान्तस्म .... 573 
पयेविश्वापभन्नन्धिज्ञपसदकलोपस्थाने मान. जपस्य सन्नि- 8375 
याग हाना, 

प्ररिस्मरणपश्नधु सर्वेषु याजमानमस्त्यव. इह माषमांस- 474 
निथश्रयिधयः 

श्रासश्ाननिवैकिंहनुचिवगण, विद्यषविययनानिदानम् .... >4 
आह्थानुगाध्रन पचिकविलापन्प्रभ ध ,... 425 
अभ्यरनृश्रालभक्षणशिवरणम् ... ‰169 
आमासदिस्प्रक्तरतः यथयाक्राममक्ष्याव्यस्ताभरक्ष्याविरषपटल)भः 375 ` 
छनिनद्रमहारनविकस्यः, कचिदत्यन्नमयानहनम् .... 76 
सस्थस्तानकश्रोननिदध्श्रूनिः अपामपि प्रातयैक््यमाणद्धध्यत्वा- 816 
दुनषनम् 

विक्तममि इयहकान्न्यमस्ति, प्रकृततनश्चष्दाथ 41 
भाध्याद्रायोपपात्तः उपटरन्पश्नश्, ब्रह्मचयेत्रनसिद्धस्य पुन- 377 

व्नतास्पयैम् । 
तुलाया ओण्डिका. 

( गना दु्चष्विनि) अस्मिनजये पक्ास्तरम ... .... 378 
अन्य चात्र भाश्िनः 878 

मधस्छालायामसोोऽस्या दवश्च. कमणि परमात्मप्रीद्यथ- 879 

म्धायुस्ानम् . 
सथस्फाल्छायामलोपनिवदिः, परमानपस्वप्रीन्यश्चस्वकतैस्व- 379 

प्यानपृर्थककरणा मायम् . 
मध्वयुय ज मानाभ्यां ब्रह्मवरणं उपवन्ननकमश्च .... 281 



विषया. परष्रम्या 

(वु) ब्रह्मवरणस्योभयक्रठैकत्व हतुः, मत्र ब्रह्मयजमानापशन- 3/4] 
विधचिहतु 

(भा) हविरभिमच्ण अवुत्यनावृ्तिपभो, पात्रासिमञनाप्मिमश्रण- 9) 
पक्नो 

(वु) ह विरभिमच्णानावृत्तिपक्षाञथः. आ्वुलिपक्षाल्यः. भाध्य- :8 
स्थाङ््ः प्रकृतो मन्श्रश्च 

(भा) चाग्यमन पौ निरदैखावपत्तिश्च, यक्शयागस्य स्ध्रधानाश्रन्ध- 324} 
पक्नस्तद्धतुश्च. 

(वृ) वाग्यमन पिषः वापक्षभाष्यऽशरद्धय न ... „^ 2 
० सवग्रधानाधत्वपक्नाश्चयः ६ .... 9 
(भा) य्परदक्कपश्ः सर्महा्दाशश्च ४ ,., त 
(वृ) न च पुनरसिलि भाष्या विवरणम्, उपर्पक्नाटराय- : ५4 

वि्ररणम् . 
ननुर्थी ण्डका, 

(भा) समन्ञकामन्ञकहियमाणसाधास्फमानमन््रणम ,., . क) 
(वु) तूष्णीहरणःऽपि याजमानसत्यम् त 1; 
(भा) उत्कसभिग्रहणे क्वनित्सरृत्वम् 1 ,... 
(वुं) व्ररुणग्रघासन्कगभिग्रहणसङरृत्वहतुः; =... ... +) 
(मा) अभिमन्त्रणपोवीपयौनुगुण सून्नविचरणम .... „... 
»  बतेमानसमीपयूनविवक्नाग्राह्याध्याहरण भाप्यायनरणमे ... 91 

परम चण्डिका. 

(भा) उभौ जपत इत्यनयोरथपिवक्नषयापर्यवासताशरः शि, | 
(वृ) सूत्रारूढल्वं भाष्याथस्य .... 94 
(मा) परिधीयमानानिल्युक्तफलम् , प्रत्य्रकाभिमन्ञ्णपक्नः .... ,+44) 
(वृ) भाष्यस्थवहुवचनपदाथः सवोन्ुमन््रणनानर्वाहिश्च. धाक 4) 

पश्नाशयः. 

(भा) अभ्रियोगस्सामान्धनोक्तो विश्तेधरूपा विर्नश्षिनः .... :%#)4) 
५ प्रकरणास्नानेऽपि नाहवनीयाथता व्याहृतीनाम् .... 94) 
(चृ) ब्राह्मण पाठटरूपयोगोक्तत्रा तदुभयविधित्वसभवः ,,.. 2४96} 
५ अभ्निह्यात्रादिषु विनिग्रोगकण्डोक्तिः भाष्यरृदभिमना ... 229) 

षष्टी खण्डिका, 



विषथाः 

(भा) 

(वु) 
(भा) 
(यु) 

(भा) 

(वु) 
(भा) 

(भा) 

(बु) 

(भा) 
(वु) 

(भा) 
(षु) 

(भा) 

(क) 
(भा) 
(श) 

(भा) 

©11 

पृष्ठसंख्य 

कचित् (अय प्रस्नर) इत्येतन्मन्बाभावः, मन्त्रप्रवुत्ति- 391 
स्थल सर. 

जुहसादनाधिकरणम् , विवक्षितवबहुवचनन्यक्तिः तत्फट च 391 
जुह्टसादनपक्षेऽपि मन्प्रावृत्तिस्त्द्धतुश्च ... .... 392 
कचिदृह्ट , 39४ 
श्वनेः स्तुन्थञ्चुवादत्वाव परुनरासादनराब्दाश्च मन्ानिवृत्ति- 392 

रनृहश्च प्रायणीयादौ 
सप्तमो खण्डिका. 

ज॒द्ाश्यञ्चुमन्बणोपस्थानयोर्विंकस्पः १ .... 394 
तश्र सूश्रकारसमतिः उपस्थाने विरषश्च .... .... 394 
लुत्िरसीत्यादमन्नस्यानुषृतिस्तद्धतुश्च, आस्यामक्षन- 395 
स्वरूपच. 

मन्प्रावुत्तिहवुत्िवरणम् , मन्त्राबृत्तेरभिमशनस्थानीयत्वो- 396 
पपत्तेः 

मनस्य साधारण्यनिघोहः असिमशैने विषश्च .... 996 
आज्याभिम्रहाने पक्नभद्ः तदधतुश्च, साधारण्याविदहितः अभि- :396 

मन्त्रण तन्भ्र्णापि कचित् 

अष्टमी खण्डिका. 

द्शषहोत्रादीनामङ्धिनिणीयकम् .... 397 
भाष्यदृरितचोदनोदाहर्णम्, समिध्यभानवत्या निवृत्तिः 397 

पक्षान्तरं च. 
दवा इत्यादि मन्त्रप्रवृत्तिनिवुत्ती पक्षान्तरं च .... 398 
निषृ्तथनिवु्तिहेतू .... 298 
चतटातरङ्धिनिर्दश्ाः, पयाजाश्यञ्चुमन््णे विक्षः ... 399 
निवुृत्तिपक्नाजयविषरणम् , अनुमन््रणाचसरः .... 999 
च नुद्टोजा सह एको ममैत्यादेव्येवस्थायां पक्षमेदः ,... 400 
भाष्यदरितमतिमेदविवरणम् , कविद्धिकस्पस्येवेष्टताच .... 400 
उपदेदामत स्वज समुश्चयोपपत्ति ५ , 400 
पञ्चटोतुस्त खअताहेतुः, तश्र दृष्टान्तश्च, उपांद्युयाजसामान्य 401 

वुन्धिमस््रः 



विषयाः प्रषएठमस्था 

(घ) अङ्गताफलटम् , तखत्थनिर्वाहिः. टष्टाम्न सङ्गमनम .... {01 
» उपाट्यायाजसामान्यधिष्रयत्वानिवाहः, मम्प्राम्नरछत्यं शच ... 1()] 

नवमी सण्डिका. 

(भा) शाखान्नरीयपाट द्ेत्रनायां धिद्षः | .... 41) 
(ब) माष्यदुरितयशाचिङ्गत्वोपपादनम | .. ॥2 
(भा) इन्द्ियात्रत आश्नानफलम् ब्रसृधस्य विष्निन्वे सन्फले श... 10); 
(ब) आघ्चानफरोपपसि 10) 
(भा) हडाभिमन्धणदभा श्रौताहरणरूपं पक्षाम्तरं च, चसणश्रधा- 104 

सष्वनृह श्डामन्प्रस्य 
(ख) मन्वरस्यडाधिषय्रत्वद्टतुः, उन्पक्तेयहरणरूपन्योपपा्तिः, 1{)। 

अनूदृ्ेतुचिवरणम्. 
(आ) वायोर्मनसा ध्यान पक्षमेव ष .., 10: 
(कु) ' ध्यानमन्परपलद्यविचरणम् 8 .... 10) 
(भा) पुनर्धिहितमन्त्रविषय व्यवस्यापक्षमेद्रः, प्रक्ससा न 1८४; 

भक्षादि 
ब) पुनरनुक्रमणस्थटस्रदरनेन भाष्यार्थः, प्रचसनो भश्नाध्च 1 

धोपप । 
देशम) खण्डिक 

(भा) पुरोडाशस्य व्युदनाभिमर्दनव्यावश्राः, भम्वाद्वा्यारमन्क्रण- 4063 
मन््रस्थभागपदार्थोपपान्त 

(क) ्ाह्मणद्ा।ताभिमश्नसमकालता व्यादश्ास्य .... -4 
(भा) पयह्राब्दधटितानुमन्त्रणसाधारण्यम् अस्याहा्यदायायेधरेण 10) 

पक्चमेव् 
(ब) उक्तानुमन्त्रणस्य साधारण्यनिर्वाहः, पक्ष्याः याज- 10५ 

मानत्वमिवीदश् 
(भा) पषा त इदयस्या्त्तिः काचित् छ = [0 
(वु) भाष्यदरितम्याचुच्युपपत्तिः ष .... 11१ 

एकदश्षी अष्टिका, 

» `सप््ोठज्ञपावस्सरः, व्युषधनेऽनङ्कता तत्फलं च .... ५11 



+ 80 5.4 

विषयाः पृष्ठसख्या, 

(त) व्ूटनस्य तद्रङ्गताग्रतिषेधहेतुः, वाज्ञवनीजय चातुस्स्वयैेम् 111 
(भा) उल्िन्युपस्थान मतिमेद क ,... 419 
(च) उपाश्युद्रेवताया उा्नत्युपस्थानसमथनम् . 41 
(भा) प्रस्तरप्रररणानुमन्णाच्रात्तः कचित्, असमन्लणास्याशि- 413 

सस्कारसूपता नस्फट च. 
(ब्रू) प्रस्नरप्रहरणकाटभदात्तन्मस्धाव्रततिः, प्रिमोकस्थाश्चिसेस्कार- 412 

रूपता. 
(भा) उ्यवधानेऽप्यनुमन्श्रण सिध्यति ५ व 
(वु) इउथ्रवधानेऽप्यनुमनम्त्रपणसाधनम् ८ „... 414 

द्वादशी खण्डिका, 

(भा) काम्याक्ास्यसाघारणानमन्त्रणम् ४ .... 415 
(श्र) माष्यदेदिीतसाधारण्यनिवौदह 1 415 
(मा) कचिद्रनृेनोपयो गराजमाने च, अभमिध्यानपश्षयौः अआष्मि- .।16 

मरन विक्ाषः कचित् 
वृ) अनृद्धिनोपहवोपपात्तिः. अभिभ्यानपक्षभदोपपत्तिः .... {1८ 
(भा) मख्यमाग पञ्चभदेन प्रचृ्तिनिषुत्यादि ... 41 
(खु) अभिमराना्ुत्युपपत्ति 17 
 फटीक्रग्णटोमाङ्गन्वहेतुचिचग्मम , सखथनीयेष्वावतिपक्षोप- 447 

पादनम् 
(भा) (इद् ईहचिपरिति) कचित्स्वाहाकायान्तः पक्षान्तर च .... 418 

(खै) यच्छामयत इनि सूत्भागादायः उपदेशपश्नाभिमनो देतु: .... 418 
त्रयोदशी खण्डिका. 

(५१ (स्थ) सान्ञाय्यपदग्राद्याथः 6 .... 419 

(श) निधघवीज निण्द्धिसाजात्यातिदेशः . 419 
(भा) कपाकाद्धासनऽध्वयुसाहित्यम् , विष्णुक्रमे विदाषः, आहव- 420 

नीयातिक्रमनिषेघरय निविङयो विषय 
(वु) साद्िन्योपपन्तिः जये चातुस्खर्यं च, क्रमविदष मानम , 420 

विपषयप्रदक्लनमाप्यादायः. 
(भा) मम्नान्ते कमपादिप्रतिषेधः ॥ ,... ८1 



विषयाः पष्सश्था 

(बु) भाष्येऽपलितपद्पूरणम् १ .... {21 
(भा) विष्णुक्रमादेव्यैतिपकतत्वप्नस्त्ररूपम्, वर्णधरध्रासधू 122) 

विश्चपः. 
(द) व्यतिषङ्गपक्षचिचर्णम् , विनिरूदपक्षवियरणम् , माध्यः 1८; 

`  ददिनविरेषविवरणम 
तुरम खण्डिका 

(मा) उपस्थानपुन्ननामश्रदणदेसत्मसस्कारत्वम् ,... ५4 
५ अच्रनामग्रहणाधरापविचरणम, प्रचरषु चिलषः, भामुश्यायण- "124 

रन्दा्थं पक्षान्तरम् 
(चु) तद्धितान्तप्रयोगस्थन्छम् 1 ए 

प्-वद्शीं सण्टिका, 

(भा) तद्धितान्तेऽपि कचिष्ठि्षः, समिन्यनावस्धानथाः कन्न 14; 
द्विषः 

(ब) उक्तविष्षेपे हेतुः । । ^+ {2 
(भा) गाहैपत्योपस्थाने नामश्रहान्नासनोधिश्नाषः ,.„ {५4 
(चु) विक्ेषविवरणस । {46 
(भा) प्रियपत्रसचे तदभावे च सिकः, दाक्षिमान्नयुपस्थान नाम्र- 4: 

ग्रहणे विक्षिपः, उपविद््यजप विन्नपः. 
(चु) द्क्षिणाञ्नघुपस्थने विद्घोषान्तरम्, उपयिषश्यजपं प्रनिपृत्र- 14; 

मावुक्तिः 
(म्रा) वेदाधानस्यावश्यायुष्टेयता, स्तरणप्राद्य्नेककास्यानुगुण्यम् ५८४ 

यक्षचिमोक्स्वरूपे पश्चभेद् 
(वृ) भाष्यदितसयन्यनिदशनिनेककारण्यो पपाते 1:26 
(भा) वतविसगेप्रक्रारः, मश््राषिषये मतिभेदः, विलजैन कथिन्न, 12४4 

सतोऽपि पथमनेवति पश्चश्च. 
(च) स्वैमख्पकषे विवाक्षिसदेतः, सोमे प्रिदाषः, पक्षाम्तराद्रायश्च, + 

पुनराखम्भविरदस्थलम् 
(भा) कचित्पुनराङम्भिरहः, गोमतीजपे विशषः, प्रुनरक्तिफन्धम् 1: 
(च) माष्यददितस्य (न विङ्ातेषु यश्षचम इत्यंशस्य) विवर्णम् 



(चु) 
(भा) 

(चु) 

(भा) 

(मा) 

0.41 

पृष्ठसंख्या 

साम जपक्रालटः पशौ पुनसक्तिभाषः, पक्षान्तरं, बोधायन- 431 
पश्चश्च. 

पुनरुक्तिफलाषेवरणम्, सर्वशब्दाथैः, निवतेकत्वेप्रकारादि, > 
कमाश्चयः, प्राकनयाजमानसिद्धिः. 

त्रृषटिकालः कचित्तद्धिशेषश्च, ब्राह्मणमोजनफरं तत्धमाणं च 482 
माष्यषलच्छच्दाथः, माप्यदर्िनस्वारस्यनिर्वहः उपदेश- 
मताश्यः तुतिदाब्दाशवः. 

) प्रचलतः कर्मणि कालादिनियमाः, असंमवतां जपः, सभव 4:32 
तामपि बाचनिकस्सः, 

ट ्रान्तापपात्तः र ७६, 
चिष्णुक्रमसद्धावः, मतिभेदः, वीप्सावस्नावीजम्, ... 484 
सस्परनक्रर्मपदार्थः ४ 4 
जपस्य न नित्यकरमंताऽत्र, वीप्सानुक्तिनात्पर्थविवर्णम् ... » 
प्राक्तचेशिमाचः व ग .... 48 

पाडशी खण्डिका, 

दण्ि्टजक्रर्प 4>6-46.; 
ध्रकरणान्तरस्थस्यष्िकरपस्यह विवरणदेतु ... 43:; 
(मनि ग्रह्ञामीत्यादि) उक्तजपयोग्ङ्धिनर्देशाः तत्फले च, 496 

मत्यामित्यादिजपावाध्रश्च. 
सामिचन्यङ्गत्वे मानम्, वक््यमाणनग्याह्तिजपस्यान्यत्वम् .... > 
मश्रान्तरषु व्याहटत्यन्तत्ये चिदपः.व्याहतिसपे मानम् अन्या- 487 
हतिजपपक्चश्च, 

व््ाह्व्यन्तत्वे हतुषिवरणम्, माष्यऽन्यषामित्यन्यपद्ाथेः > 
विक्रल्पोपपसिश्च. 

प्रथमाव्याह्निजप विहषः, अव्याहतिजपपक्चाश्चयः --- 
बरह्मामन्तणं ब्रपपूव दुंकारनिचृत्तिश्च हिंकारे स्वरश्च .... 438 
माष्यस्थोमयपदव्याख्यामेद्ः, प्रेषादिक्मिकथधयोगस्य सू्र- > 

सिद्धल्वस. 

दद्ाहोातवचनप्रकारः, सामिचनीविरामे विभ्षाः ... 489 



विषया 

( 
१ 

(भा) 
(मु) 
(भा) 

(शु) 
(भा) 

(चु) 
(कु) 
(भा) 

११ 

9 

6, 

॥6, 

9) 

2) 

(मा) आवाहने विशेषः (पकंदेवसाषिषय सशनपाह्िरूपः। 
(वु) 
(भा) अभिश्धाने मतिमदः फर 

शृ 

प्रष्टस््या 

हिका उच्चै ऽस्व जपानुषङ्केऽपि । 
ददाद्ातव्याख्यानधक्रारल्ाभः, भय्यर्दा्नतविसमातिभेष 

परिवरणम्, उश्ट्वासनदभावत्ववस्था. 

काम्प्रयोग चिह्ठषः मतिभ्दरश्च 
स्यपक्षविवरणम् 

ठतीयायाश्चन्ि पिष 
नित्थपश्चिऽभिमसददेनुः पाः विरमणस्वरूपम् 
सततायुयच्रने सवैषेष्यता सनलन्यरूपे माने श. अचे 

सताननिषेधः 
भाप्यदर्जितत्रिर्विग्रहथकारविरदरीकरणादि 
अनुखछवासवादप्क्रारव्वश्रस्था 
पुनः परिवानीयपद्रपठल वेन्नषश्च, नराणसवु व्यहना 

व्यवस्था 
परिधानीयाधदफलविवरणम्, नरान्नकतांव्य बहार 

प्रयोगनो व्यध्रस्थादि, 

एकादसी खण्डिक्रा, 

(ग्रवरनिविदाम) प्रयाजादिषु कनिष्कापः. उश्च । 
माष्यक्रितप्चर निविद्धापविन्रणम्, भवादयितनिणाशक्ः च 
अपा विषय निधित्छु अद्ापपदिनम् । 
मिधित्समानिितुविव्र णम्, स््विष्रङद्धिपय चक्नान्नरयाश्य 

गाहेपत्याषादनप्रकारश्च. 
अवाहनहस्यच दनाभयक्रवैम्वमाद्कक्रनीयस्यलिपक्नोपपातनम 

सं स्रस्पित्थादिमूत्रा्तानषधस्य न्थायसिश्वसा, आष्यश्शिन- 
निषेधविषयदिवरणम् 

पुनरचाहने ठोकद शाम्तसंगममम् 

फटे पक्चभदेः तन्तद्धतुश्च 
„ .. 4६ 

११ 

. +^} 

{| 

4५५ 

- ५ 

14४ 

4.4; 

444; 

8, 

414 

1 {¢ 

-{.‡2 

{46 

14६; 

, १4५ 
५ 

14६ 
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विषयाः परष्टस्षख्या 

(भा) षश्रीत्यदिः (म॑न्रस्य जये) पलम्, मथीव्यादूर्विंनिशोगः .... 49 

(वु) षष्ठील्यादः भत्मसस्कारत्वोपपत्तिः ध ... 449 

(भा) (दोचषदनस्य) अभिमद्ानादो व्यवस्था .... ,... 4.50 

दशी खण्डि 

(भा) (अथ जपतिसीदत्यादो) अथशब्दभावः .... 41 

,„ सखरगादापने मच्रः फट उपपात्तश्चं 452 

, (अनुयाजषु चयजामदकरणपक्षे) व्याहतिकाङः पक्षान्तरं च 452 

(ब) स्गादापन प्रयाजाज्गत्वलाभधकागः माप्यस्थयदि शब्दाशयः 462 
> उप्रदेरपक्नारयः ह , 42 

(भा) अनवानादिपदाथः विषश्च पुरोचुवाक्यालक्षणविवरणश्न् 4: 
(चर) याञ्यानुवाक्यार्विनियाजक्रम् ,... 44 

(भा) देवतापलक्षणानेषचः ग्राल्याञुवाक्यानणयश्च .... 454 

(चर) पुरस्नाहक्ष्मताद्पपत्तिः, प्रयाजे देवतानिर्दे रव्यवेस्थादि 9 

» याज्याचुवाकयानिणेये विजेषः देवतोक्तिवेकाषश्च ... ॐ 

(भा) प्रणचानुषङ्गस्थकानि मानं च, तदा ऋमाक्चरचकारादि 1655 

(ब) भाष्य दिनीयापद्रारथः र व ध 

त्रयाद्ररी खण्डिका. 

,„ उन्तमाश्चरयिकार ऋक्प्रणवयोरधिकरत्वोपपादनम् ,.. 455 

(भा) सत्रे सन्ततपदसिद्धाथे यपट्कारस्योच्चेस्त्वम .... 456 

(वु) लद्वाभ्रकारः ध ,,. 456 

(भा) वषटकारेच्चारणमेदफरमेदादि 1 ,... ५6 

(व) अधिकोच्चर्त्वलाभः, भ्रङूनन्यायः 457 

(भा) देवताध्यानमानम्, द्विषधातृपादानफलः वषट् शन्देप्टुत- 456 

सिद्धयादिच 
(वु) प्टटुततन्माज्ामानम् ध ,.., 458 

(भा) दाच्रायाजमानषु अस्तङ्क्यायुक्तपु समुच्चयः ,... -{54) 

५ प्दराभ्याकस्तप्रनिषेध पदाथः 9, ,... 450) 

(आ) सूच्रकागोक्तपदाभ्यासम्रतिषेघभ्याख्याग्रकारभदाः .... 461 

६1६८114 ‰()1. 



विषयाः पृष्टस्य 

(वु) तत्तद्याख्यानपक्षविग्ररण व . 161 
(भा) ्ो्रविध्रय भपस्तम्बीयैरारतल्ायनीयपीरग्रहाश्विश्रकार- 462 

तदुपपदने. 
तूर) साण्डका, 

पञ्चमः प्रच 1८: ---{4 

(भा) आधान पृ्वाङ्गम्, सङ्कल्पप्रकारथ ॥ .... ५4 
(वु) भाष्योक्तहो मादेरपयोगमानि ध .... 16; 
(भा) अरणराहरणम्, विददसिविषये मिभः, अरण्याहरःणक्रतै- 1८44 

दृशकारादि 
(घर) सूत्रे अरण्याहरणमाग्रोक्तेः भाष्य पूरणनोप्रलक्षणीयाव्रधिः 166 
» विद्दसिसद्धावपक्ष उपपत्तिः, विदुदष््योः प्रवृसिमनगुदनुः 1८ 
५ पूवच्छिन्नग्रहणयुगलाहरणच्रुक्षव्यपद्रा्यपपत्तिः ... ८ 
(भा) अशमीग्मञऽ्पि मन्वानिन्रसिः, पाथितरभूयस्त्वपश्चि सख्या- 6; 

भदः. 

„ शमीगभपंद् ग्राह्या विध्हः .... ध ... 466 
(व) भाष्यवाश्ैतसस्यामशपपल्तिः फलभेद ... 66 
(भा) असभारपक्च इत्यधित्रषः ॥ . {67 
(वु) माष्यस्थलिङ्गविरोधपदस्याथेः ४ .... 7 

प्रथमा खण्डिका. 

(वु) हिरण्यसभारमनिमेदनियन्यनस्, दिरण्यसभारदश्करूरूप 466 
इत्यत्रोपप 

(भा) खोहसमरण विशेषः .... 469 . 
(बु) ताग्राणां तुरष्णीसंमरणोपपसिः, पुष्कर्पर्णक्योपपसिः . . 469 

द्वितीया खण्डिका, 

(मा) क्षभरणानन्नरछृव्य अरप्योरसभरणपश्चश्ध, नान्कश्चादश्चप्रकारः 471 
(र) (सश्रत्य) निधाने अरण्यास्सभरणाश्भावि चं माम् -. 41 



५. 

विषया; धुषसस्या 

(छ) प्रव्यकनामनिर्दरेरालस्योऽ्शः, युग्मलब्दोषैवाक्चिनाथैः भाष्या- 471 
चक्रा शश्च. 

भा) (नान्दीश्राद्ध स्वधाकरारे) पक्लान्तरम्, उपदेरापश्चद्च .-. 79 
(भा) नान्दीश्रद्धस्य सवेव्राद्यत्वमनित्यत्व च .... 412 
(बु) पक्चान्तराहायः उपदेशपक्नादरायः ४ .... 47 
„ नान्दीश्राद्ध मातपुवैत्ववचननयनं विषश्च... .... 479 
भा) रत्तिकराधानफलस्वरूपम् 0 .... 4178 
(खु) जायापदयोरन्र भोाजनोपपत्तिः .... 478 
„ कसिकाधानफटस्य परिनिष्ठित रूपम् .... 478 
,„ भाष्यदरितसौत्ररोदपदविवरणपृुर्णम् .... 478 
„ पापीयःपदायं मानस, असति कामे फलासिद्धयुपपन्वः .. 474 
(भा) स्वित्रायामाचाने विदाधः, निलयतत्पदा्थैः ... 416 

(वु) अक्राम्यतादेतुः 1 क ... 415 
„ सौत्रसधशब्दाथः, नियतौस्यं असत्यपिकामे फट प्रानिरिति- 475 

पवाक्ताेरोघधः सुत्राथश्च. 
„ ऋताविति पदस्ाशयः कुवेन्तीतिभाष्यपरणम् .... 44? 
(भा) ऋतुनक्षत्राद्यनपेक्षण कचित् 4, .... 479 

(चृ) तच्रमानम् ४ 4 .-. 419 

„ आधानकारूमानर नषेधपर त्वायोगः सोमेन यक््यमाण इत्य- 419 

स्यादयः. 
„„ वसन्तस्य सोमाधानोभयाथता भाष्यङ्त्स मतिश्च .... 480 

„ उकछायोगनिगमन जमिनिस्मतिः स्वाभिप्रायश्च ... 480 

(भा) शालीनयायाक्ररपदार्थः, पक्षविन्ोषेणोद्धननकाछः .... 481 

(वृ) उद्व श्ानस्य नित्यत्वम्, यायात्रगस्याघानदेशशः .... 481 

वृतीया खण्डिका. 

` (भा) भाधान्देश्वामानभदानां सवैसाधारण्यं कचिन्मतिभेदश्च .... 482 

(वु) सस्यग्रिणत्यादिभाध्यविवरणस् , नर्वाथत्वमानम् „... 489 

„+ चश्चुमितपारेय्रद मानम्, स्वादिशब्दाधः, विद्धितात्पस्मान- 488 

लाभदवुः. 



रिष्याः प्रभस्य 

(भा) दक्षिणाग्रयायतनम् 5 ११ ,... 1४1 

(वृ) चिकतीयदरशंवचग्णन भाष्यस्या, अगारन्रनुष्टये मानम 11 
(भा) दम्पन्योराघानकाच वेषः .... 11; 

(व समभ्याचसथ्यपद्व्युत्पा्ति प्नश्रप्ीरमणादिानिसपणम्थदलं च 1४ 

?१ अन्तगलावषयरास्प्रातगध्रादपाग्ट
ोयः आाध्यादायः वन्मन- 14. 

साक्तगदायश्य. 
„» सर्िधिमात्ररूपकतुंनापपन्तिः अध्वय्यन्यारम्मस्य व्ययदहिन +; 

कतैत्वरूपता 
(भा) भओपासनाञ्चः परि्रटे छन्लक्रदधापश्नमुणदराषा उपदुधापक्नश्च 12; 
(वु) आपास्नहोमादि अनितर त्िथतिन्र्यन्धि ,.. {2} 
» आ्प्रतिनिधिनिष्क मानम, दप्रान्नं पङ्ताथधसाजात्यम, 1; 

श्राद्धहोम,नेवमयुपपत्ति 
„ श्राद्ध भोज्नपपिण्डदानयारपि प्राधान्यं चण्वदरये कषः 1४1 

कर्ध्राचिद्कापश्च 
, उपदहापक्षे स्थारीपकानिव्निः ध ,... [9 
„» सर्वश भओपरासनाधाने भापासनामाय च कनेध्यम ,... + 
५ असवाधानेऽप्योपासनारदिनिर्वृ्तिसयदृकापक्ष, सर्वाधरानऽपि- 1५ 

कनव्यानां प्रमाणम्. 
५ क्ीपासनाभाव ब्राह्मादेनिकाभिसिष्धिः ,.. व 

नुराया खण्दिका, 

(भा) (बद्यादनिकनिर्वापायै) चर्मणि विश्चषः ब्रह्मोवनपदेकर्मं .1\#/) 
नामतानदन्यत्वपक्षा 

(चृ) चमेणि विरषग्रादकम्, ब्रह्मादनशगदर रवुक्तिनिमित्तम करम- 1) 
नामधेयताफकलम्. 

, » समिद्धजेमित्यस्य भावः, अक्र्मनामनापक्ष; „+, 1४) 
(भा) ब्रह्मौदनादुद्धास्थदोमे असिमन्त्रण च विष्राषः ,.. 9 
(चर) होमेऽपसे विश्लेषः , ि | ,... 
» अभिमन््णपक्षे विशेषः  ,... 0 , + 
(भा) च्युद्धगणकन , आवेयपदाथैः ष {9;; 

[ए 



विषाः 

(भा) 

(वृ 

(भा) 
(वु) 

(भा) 

(भा) 
(बु) 

शि 

(भ) 

05 \11., 

| पर्रसस्या 
याजमानत्व हतुः, आपैयत्विकपरिच्हविगधिः ,... 98 
बरह्मोदनसप्रदानभूता ऋत्विजः, सकषेणकालटः कतौ च॒ .... 494 
कदाचि द्धोतुनै पद्रीयते, उद्वातुः प्राशानसद्धावयपश्चाशयः .... 494 

पञ्चमा खण्डिका. 

सकथणाद्दिदाथः, समिधामाधाने कतौ यथकञब्दफालं च 495 
सकपण समिदाधानं च न याजमानम् , 495 

परछी खण्डिक्रा. 

वत्सनरीद्रानसप्रदानम् ,... {96 

समिधां नियमः, वरदाने मतिभेद् ... 497 
अभ्वर्योास्सपदानताहेतु , 497 
भाप्यदरितनियम्रधेवगणम्, सवत्र समानवरद्ानपक्षे युक्तिः ” 

पदरापक्षाशयः. 

समिधामाधाने पृङ्गस्, पएकीकरणादिवरदानान्तताहेत; 498 
सृञ्रफट उपदशपक्चश्च. 

वरदानान्तं करत्वा समिध आद्रधातीति भाष्याक्चयः 9 

सद्यस्कास्टाध्रानपरं सृजमिति पक्षः 499 

ब्रह्मीदनाङ्कत्वह तृपपत्ति 9 

समिदाध्ाननेवाधानसिद्धिः, उपटशषमतम सथस्कालाथत्व- 

चचनोपर्पात्तः. 
आधयास्त्वचनि सृत आपदि प्रायश्छित्ताघधानपरामति पश्चो- 500 

पपत्तिः 
प.काहपदन नक्षत्र्यापि बोधनम् । ४ 

कदाचिदमावास्यायामप्याधानम्, चतस्य खधकस्पसाधा- 501 

रण्यसम् 

अमावास्याघान विरापाः, परौणमास्याधान वेद्षः ,,. ॐ 

यदात्वित्यादिभाष्याक्षराथः चतस्य सयकस्पसाधारण्यो- 

पपात्तः. 
(अुगातिनिषेघे) अश्चिविशेषविधक्षा च .... 509 

अनुगतिनिषेधस्याक्यः 1 ११ 



विषयाः पृष्ठमङ्घवा 

(भा) सौघ्राचुत्पदार्थः, उपममो न॒ नभत्राद्यान्पक्रः सयत्सरा. 50 
विवक्षायच. लि ॥ । 

(वृ) उत्पादनवोषेध्यसेमन्रादि अवुतेलिस्ौत्रपदा्यः भाष्यस्य 
पुरणन तिवरणम् 

(भा) भरणकस्पत्रतानामेच्क्कत्वम्, असच्योप्रकारादि, दितीय 504 
बद्यीदनेधिरपः मनिभदश्च. 

(बु) भरणकस्पवबतक।लादिपदङ्यनभाष्यविचरणसम्, प्रथमश्रयो- ,, 
गेऽपि दितीयं ब्रह्मौदनम् 

»„ पश्चान्तराङयः ॥ त ए 
(भा) ऋत्रैजां वनम्, याजमानं वतं सत्रस्यसिद्षश्च , .. 505 

सप्तमी दण्डिका 

घु) अवचनसस्वऽपि सर्वत्विग्व्रतत्वसिदि ^ 
»* प्रागपीत्यस्याङ्चय | 
„ अचरतनिकृात्तिः कमाङ्गम नद्रतिक्रमे परायश्धि्ते च, दैवीवाग्भ्रह- 5/6 

णोक्ति भाषः 
५ वीणादिकरणत्वापपत्तिः एकवषचनेोपर्पासश्च ७ 
(भा) ईन्धनावध्यादि, उपञ्युषनिष्पनपदरयोस्थैः ... 607 
(षू) निष्पतने विशिष्या्चिः ध 8 ,. भ 
» उद्धापनपदाथ क, ५ ... 0४ 
(भा) अग्नः प्रतिश्रहप्रकारः मानं च ।  ... 50४ 
(वृ) माष्यद्रितलिङ्गोपपादनम्, स्यपोऽभिध्रायश्च व © 
„ भाष्यदरदितिकावोक्षणोपपत्ति छ क ॐ 

अष्टमी खण्डक. 

(आ) सिकतानिवपने प्चान्तरम् | .... 510 
(बु) अश्चित्रयपक्षे धाथमिकाधद्धैधीकरणमस्वयेव.... ग 

नवमी खण्डिका 

(वृ) (यां दिशम् इत्यादि) भाष्य.ऽपक्षितपतुपूरणम् ... &19 
(भा) द्दिरण्योपासनाद क्रमः पक्षान्तरं च, भस्मापोषने पशास्यर 519 

विश्चिषः 



(6.4). 

विषयाः पष्ठसख्वा 
वु) अभिमन््णान्तस्येकेकैस्मिन् करणे मानम्, हिरण्ये चन्द्र- 

मन्जाकीनयोगोपपत्ति 
„ उपदेरामने न रजतसश्ररणदाने नाच्र च विषः ^ 
(भा) रदम्युद्रयस्वरूपरम् मानं च, उपस्थाने दिष् अरणिसमवधाने 514 

देशाश्च 
(वु) शमीगमभाद्धिति सूत्र पाटस्य प्रयोजनं पश्चभेदेन, भाष्योक्त- », 

प्रदम मानं उपस्थाने अश्वसवन्धश्च 
(भा) अश्वविश्ष्रणे मतिमेदं ,... 615 
(बु) नन्पूख्कसोत्रपश्चान्तयाचत्थितिदाङ्कातत्परिहरौ 1 

दशमी खण्डका, 

, पुनजातग्रहणफलम्, ्ानजन्तस्य भ्रतक्तान्तेन विवरणोपपन्तिः 516 

चतुर्टोत्पद वचनभेदेन समाख्यामेदः 
(भा) वरगमतिच्रन्यापपत्ति ८ .... 517 
(वृ) गारेव चरपितव्यत्वे हेतुः, अभ्वादेदनि मानम् + ॐ 
(भा) पनथजमानग्रहणफखम् पक्षान्तरं च र .... 518 
(घु) पुनजातग्रहणफलम् ~^ 6 ~ ॐ 
,» आाष्यस्थ्रनयनपदाथः, पक्चान्तयाश्चयः, जातश्रहणङभ्या्थः » 
(भा) अभि्रहण कर्ता तदिरषश्च र ... 519 
(च) अभिग्रहणस्याध्वयवत्व हेतूपपत्तिः । » 
„ उन्तरदशब्दाथः, व्याहतिद्धयश्रदणस्य परथमदह्धितीयविषयत्ये 

नियामक्रम्,. 
एकादरौ खण्डिका. 

(भा) शमनदामकादः, ज्ञाताथवासनम् १ .... 522 
(छ) क्षमनहोमे वचनानन्तर्यसाधनम्, अक्ातुरनधिकारः - 
५» हिरण्यकेशिग्रहणफलम् .. स ५, 

द्रादरी खण्डिका. 

(भा) उदितपदाथः पलान्तरं च .~. ॥ ... 528 

(छ) स्थापनप्वाङ्गकाटः (4 ह, 

(ष) चाञजसनेयिमते हेतुः, इध्मसस्यापरिभ्रहे देतु ण 
+ 



विषयाः पृ्रसश्श्रा 

(भु) उद्यमनेविराषः वालिध्रहणफटे पक्षान्तर च क 
(घ) उपथद्यमने मानम्, उपदेरपशक्षाङायः ह ४ 
(भा) शमने कना तत्क्रक्तुन्व हतुश्च ६ ,, 53 
(च) हामनहोम आभ्मीध्कदैकस्पापपत्तिः र ,... 92; 

त्रभोदर्शा खण्डिका, 

(भा) दक्षिणाद्चसाहरणापाद्रानम् | .... ‰26 
(चर) अम्बररीषस्यापि योनित्योपपसि , 26 
(भा) प्र्रजनमन््रपटित्बहुवच्रनोपपत्ती पक्षान्तर च, स्थन्चक्र- 527 

पवतेनदंश्यः. 

(बु) अभिपरनजन्तीति ब्रहुवचनापपरत्तिविचरणम् , आहवनीया- 527 
ग्रहणहतुः. 

(भा) आस्यपवाशः, उद्धहणपरिमाणालङ्कन पाय्राश्चन्लं मलान्नर च 7: 
(वु) आस्यपदस्याथविक्षेषपरताहनु माप्यदराक्िनप्रा्ाश्चन्त- ~ 

पक्षयोर्धिवरणम् 
 हिरण्यनिधाता, समायाधामनिस्यन्व सभराः ५2४) 
» ाभधेमादित्य चेनि सुश्राभिप्रायः, निधादविद्राषप्राहकफः- 52) 

मानम् 
(भाः) पृवबारपद्राथः १ .,.„ ४} 
लर) दितीयाक्रमणमन्रस्यानिद्रसिपक्ष हनुः ... ,... ‰#) 
(घु) तादगश्वपरिश्रहप्रर्णम् .... 5 ,., ‰) 
(भा) अश्वासुकस्पः, पददान्दगाणना वधानद्वयफलस ख ,,. ॐ 

(घु) प्रतिनिधिस्मवः ५ १ ह 

चनु खण्डिका, 

(भा) विधौ विषयन्यवस्था मनि्दश्च ४५ 
(चर) परस्थापनमच्ाः 1 व 4; 
(भा) पनन्मन्रसाध्ये क्रमे परामनस्वररूपं च, तस्य पारक्षद्रत्धं ननि 5; 

पक्षः पक्षान्तर च 
(च) अरण्य.ऽलुवाक्यशब्दबयोधितो भागः नचिनियोगश्च, अपारक 3 

द्रत्वोपपात्ति 
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(चर) काचिदितिपक्च भाष्यदितमनच्रपरावध्युपपत्तिः .... 584 
(भरा) यदिदमिलयभिमन्रणानन्तसास्थतिदिगवबधिः व 
„ व्याहद्यादिधमेहिरान्तजपावसरः ध ,... 535 

पज्चद्री खण्डिका, 

) दामन पक्रारभदाः पक्षान्तर ख ,... 586 ` 
` (व॒) आहूुतिन्नयस्य सवसाधारण्यनिर्वहः पश्चान्तरं च .... 586 

» आहव्रनीयमात्रविषयत्वशङ्ापरिहारौ, पश्चान्तरयोरयाशरयः, 586 
पृ्वमभिमशनवैफस्योपपात्तिः. 

(भा) व्याहत्युद्रीथ गाता १ 1 .... 557 
(च) अध्वर्योँगौदत्वसिदधि ५ 58 
(भा) सामविधिनिपधव्याहृतिपक्षाखय इति ततापि व्याहूते- 538 

रुश्चारणं बह्यकतैकम् 
(चर) सामविधितिषधव्याहुर्युद्धीथधादिपक्षाणासुपपत्तिः .... 538 

ध्रोडशी खण्डिका, 

(आ) श्रयाणामचाभ्चीनामाधानमित्यञ्न मानम् .... „... 589 
(वु) यत््रधाञ्चिरित्याद्रिचित्वपरत्वोपपात्तिः , 539 

(भा) पञ्चानामाधानमिल्यत्र प्रमाणं, तत्फल, विकस्पः, राजन्यस्यै- 540 

व जनसमभासम्भवः, 
{घ) तस्रादनावन्त इत्यादेस्तत्पञ्चत्वपरत्बोपपत्तिः, अतो विकस्प 540 

इति भाष्यपृरणम् 
, पद्किर्वा+-व्राह्यणे इत्युदाहरणमाघ्न, प्रकारान्तरेणान्राह्मणयोः 540 

पञ्चाश्रि्तिद्धयुपपत्तिः. 
(भा) समभ्याचसथ्योत्पान्तिस्थानादि, प्रायाश्चित्ततिषये उपदेशमत 541 

खमत विदाषश्च. 

(छ) उप्देशपक्षाश्चयः, अनाक्ते विरहाषः ५ ,... 51 

(भा) समिश्रयाघधानऽचुसमय मतिभवः 1 ,... 542 

(ख) ियाभद्ावदयम्भावहेतवः, सचोक्ते भरद्वाजसमतिः, 542 
काण्डादुसमयोपपत्तिः. 

(भा) तिदखग्रहणफलम् ४ १ ,... 543 



विषयाः 

(चु) 

(भा) 
(बु) 
(भा) 

() 

(भा) 

(च) 
(भा) 

(च) 

(भा) 

प्रष्ठश्वख्पा 

पदाथौनुसमयपक् हेत 
रामीमयीष्वव समित्सु घतान्वज्जनं, ऋकपरिक्षानपद्विधक्षि- : 
ताथः 

पवंशब्दपुनस्समिच्छब्दयोराश्षयः 
समित्पदस्य योगिक्रा्थद्रहटण स्यायः 
अस्मिन् कर्मणि अमखकाडि न्यायः 
विकृतौ चोदित धमेस्य प्रधाना्थत्वे रस्त; अस्मस्प्रङतिः, 

तच्र चिक्चषरश्च. 
प्रधानतिषय तुर्णत्वि हतुः, वृष्णीम्मिहोत्रस्य प्रातरहम- 

विङृतित्वापपत्तिः 
होमे दवता, हपिदंवतामाक्तसद्श्च, वुष्णीकार्याहाः समति 

होमेद्रव्यं च 
होम आ्नयत्वोपपत्तिः, तृष्णीमित्युपद्शमतौ प्रमाणम =... 
अश्चिहोघ्रस्यानेऽजुकस्पः, अस्याः पूर्णाहुतः स्थान प्रजापनि- 
ध्यानाकार्. 

पयोषोमत्वे प्रमाणं साङ्गस्थानिकत्वे हतः, चतुरध्यन्तनिद्ःरा 
हेतुः. 

सप्रदक्षी खण्डिका. 

अग्मधाधेयावधिनि्देश्ः 
पणाह्तिशिवाजपान्तमिनिभाष्यादायः, अश्चुपपन्तिर्पार्पर श्च 
कद्ाचिदिष्या नित्या भपि 
क्ाचित्तद्नितयता वद्धतुश्च श्रायाश्चिष्ताघानसंस्कार्य, कभि- 
दोमोऽञ्चिस्स्कारः 

विरादक्रमानन्तसेद्धननादि निषसाददोमान्नस्याधिकारि- 
नियमादि 

अश्देशी शण्डिका, 

टधुनि्दंशोपेक्षाफङरं उपसादनान्तस्य कालश्च ध 
कषुनिदैशप्रकारः भाष्यदाक्षितफले प्रमाणोपपकस्तिः 8 
उपसाद्नान्तकरणे प्रक्षान्तरं, हिरण्यहोमो न सर्व॑स्य 
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(यु) पक्नान्नराङयः, हैरण्यहोमाचुष्ठाने माने. राजन्यस्यैषेव्यश्न 
हेतुः. 

(भा) मन्त्रचत्यातपदफरम् वि ५ 

(वु) ज्ञानाथेमिलयत्र स्थलान्तरसाधारणविषक्षा 
, एकोनर्विशी खण्डिक. 

(भा) यज्ञमानस्य जयटखाभप्रकारः .. 

(ख) सीहिभ्य इति विभक्तथथैः, हिसारूप च, प्रणनेन वीहिसपन्ति 
प्रकारचिवरणम् . 

(भा) उद्धननादिशेषि तश्रमाने च, सभ्यावथ्याङ्गताफटे मन्ध 
निरदैशवै चित्रहेतुः. 

„ दृष्ठराद्यन्तरूपं, आदवनीयस्याश्वपदिकत्वे (सस्कारविराष- 
रूपः) दतुः. 

„ अञ्यथाधयदक्षिणाक्ारः अन्वादायधमेविर्टश्च 
„ पूर्वे तरिद्यदस्यकस्णऽयं पक्षः, सस्कारसमाप्तथवसरः, अश्रथा- 

ध्रयस्येत्येतछाभः. 
५ अङ्कदरक्षिणा कचित्पृथगव, तञ्च मानम् 
(चू) आश्रयस्य पथग्दिणावश्यकत्वम्, अङ्गविरोषेषु परथग्दक्षिणा 

शरतिसिद्धा 
(भा) चनुदानादो विद्ाषः, सोमक्रयणश्चतावेतद थौक्षद्धि 
बु) चनादौन आरम्भे च धिरषहतुपपत्तिः, सोमक्रयणश्चुतावेत- 

दथैसिद्धिविवरणम् 
(भा) छादी द्र्षिणाव्याक्तः उपर्यपि दित्सायां व्यवस्थां ,.. 
„ गोद्धीदृश्षत्व मान, एच्छिकं दानं श्रौतमपि .... 
» काममूष्वैभित्यनियमपरिषह्ारेण दानकल्पाः, उक्तदेयेषु व्य- 

वस्था 
(बु) काममूष्वमिलयत्रव्यवस्थाविवरणम् ; व्यषहितसअविषरणप 

बृत्तिदत 
(भा) पद्युषृद्धिषिदाषभिच्छतो दानकल्पः विकल्प पक्षान्तरं च 
(बु) न वृद्धा दीयत इत्यदास्सूत्ारूढः 

66 

658 

.. 558 

864 

564 

5656 

556 

.... 666 

556 
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6564 
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659 
„„ 569 

5960 

660 

661 

. 561 
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बहूगोदानाश्चक्तस्य प्रत्याञ्नायः गोत्यनिरिक्तं न निवनैन ... 
सिद्धमिषठीरति निर्देशस्थल क्षेयानः त ४ 
काममचन्येतदाक्षय ति ४ 
गोः दल्षिणान्नरानिवतकरन्घहे तुचिवरण, भाष्यदाशितश्षाश 
हते त 

विरा ताण्ड. 

पवमानहविषां कालान्तरं तत्रच परक्नान्नर, कनिदठन्सरन्तं 
पवमानदव्रीपि. 

सोमदवनाभ्य आहतिद्रत्यं विद्टाप्राश्च .... 1 
तस्रभ्य प्रधत्यनभ् इत कै 881. 1३१, 

भिच्नाभिच्चतन्बत्ये वराक्षणाचिचक्रः, नासातन्तरभान. बत्रमान- 
दक्षिणाव्यवस्था. 

भिन्नतन्च्त्वाश्चयः, भाष्योक्त्रतिधघरापरपनिः ५ 
नानातन् स्नमानदक्षिणाविषक्षः त । 
पक्षयोः स्वरूप, कामनाश्रवण ऽप्यक्राम्थना, उनसानदरश्षिमा 
विचकविवरणम् . 

पेन्द्राद्ननिवापकालः 9 
सूत्र आद्यमानस्यरूपानुपदरस्षापपन्तिः र 
सद्यस्कादटत्व हतुः ५ ५ 6 

एक्रविश्चा खण्डन. 

उत्कषंपक्ष व्यवस्था तत्र देतश्च, इद्रानीमाश्रयणं उषदशपश्नः 
पक्षान्तर च. 

उत्कषेणीयानां रूपं, अप्नश्राघयसमासिधिचग्ण, मनन 
विशश्च 

बोधायनाबुसार्ण उपदह्यस्यापप्राक्तिः .. 
विनैव चतुर्धाकरणं प्रधानम्, पावभानोत्करपेऽपि सद पदैन्द्रान्न 

दरति प्रक्षापपत्तिः, 
च तुधाक्ररणपरिहारप्रकारद्टयम् ध ॥ 
आर्चयपदप्रयाजर्न, वरोऽय वस्िणात्मक इषः ॥ 
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(वृ) 
[ 

( वृ) 

(भा) 

भा) 

९99) 

पुष्टनंस्या 

अर आमावास्यपोण्मासतन्बव्यवस्था „... 570 
आष्रयपदप्रयाजननिवोहद्वेविध्यम &‰70 
ग्रयागाङ्गत्वमिण्िदक्षिणाक्ारिकत्वं च, जह्योदनवरवेलश्षण्य- 570 

मस्य चरस्य 
अन्यन्न पाणमासनन्ततापपान्ति 571 
माघ्नाचप्णवाददृक्चिणा, अनुनिवाप्यमेचप्रत्यास्लायस्य का- 571 
र्छादिः, 

भाष्ये देक्षिणापरदजेनदतुः, पूवोक्तादित्यचरुधर्मकत्वाभावः 571 
अग्टात्रसकल्पः कामनापक्षभदादि 
अ्रिटा्रसकस्पप्रकारभदमान, स्वगकामनाक्रार्यन्य दत 
कमनायरा उप्द्रपश्चद्ायावेचरणम् , फटश्रातसस्पेऽप्यधि- 54: 

क्रारिभदन तदावेचश्ाऽपि ध 
कर्मणां मोश्चविगधित्ववादनिरासः ॥ 
विद्युदसिनियेधतद्धत् । 
भशध्चानकस्पमेदन दशदातदयोमादावभिः उपदशपक्चश्च 
नक्षत्राध्रान दशहोवदामे विदाषनद्धेत् 
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सोमाधानऽप्याश्वपादैकप्व दरदात्रथिरोजदोमोपपतन्तिः, 57; 
उपदेशपक्षाराय 

दररटातृग्रटरटोमयाः प्रक्नान्तरम् ... &76 
अभिहार हविरासादनमन्ण नित्येन चिपतिषेधपरिदहारः 515 
सवत्सगन्नऽप्यवम् , अत्रापदेशपक्षः .... 576 
अन्यतुपक्षस्याशषयः. ४ 
अथसाय्मिल्यादिस्त्रभागाशयः, समविशोपपाद कन्यायः, 566 
उपदरपक्चे हेतुः. 

अजस्रपु घारणादिविद्ाषाः, स्वयदाब्दविषक्षिताथेः, अहत- 571 
चासाभरणावस्तरः. 

स्वयंदाष्दतस्तदभथेलाभध्रकारः ४ ,.. 5प 
दा्विंशी खण्डिका, 

सृज अथिटोत्रपद्ाथः गादानसम्धदान च, दस्ताचनेजने 578 
~ 

समच्क्ामन्तरक्पस्षा 



विषयाः 9 सङ्गा 

(बु) हस्तावनेजन भाष्यदाक्चितपक्षद्धयोपपात्ते ,. 078 
(भा) आघानसंवत्सरेऽका्ये काय च कमे ... 879 
(बु) » अधिहात्रास्यक्रनि पयाम्ययुक्घाहलवः ... 579 
(मा) च्रयोदनरा्रादुत्तरं कम तश्राश्निः अग्मधत्सरमे मतिभदश्च .... 4६0 
(च) दरपूणेमास्तवत्सरेऽप्यभिहोश्रमस्त्यव 580 
» आघानात्परं ्रास्यायनिपन्न नित्यस्येव स्यवध्यारणहतुः. फल- 68) 

वतां पर॒त्तिपदार्थश्च. 
» अन्न सोमप शास्ययनिपक्षि, उत्सगाथैत्वफलम् .... 580 
(वु) सूयवसानित्यादिदष्ान्तस्य प्रकृतोपयोगः .... 51 
» निदयाधरैकाराचैहोत्रनिचन्तेतुः रक्षाथ॑स्थानेुत्तिः .... 581 
„› उपदशपल्त दण्रात्तादुगुण्यम् .... €] 
»„ अजस्नात्समेस्वरूप अजसविधलाभप्रकार्च . 58] 
„ सारस्वतद्छोमेः पौणेमासीकमस्यनासमशेनम ६४ 
» दीक्नादरपि पुरखषसस्कारस्य सररेव समाद कनैडयनापान्ति- 562 

परिहारो 
„ सारस्रतान्वारम्भमणीये चतुदैद्यामवेन्युपदेशमनाक्षयः -.- 56५ 
» सारस्वतेन दलेपूणमासकाटवाधशङ्कापरिहारौ .... 588 
(भा) सारस्वतष्टोममन््रान्नरे ४ . 5885 
(वु) पारक्रमवत्तेमाननिदेश्षा्रिफक्ा्रैषरणम् =... .. $ 

मरयोर्विक्री खण्डिका. 

» इ्त्वेतिक्ता्थंस्यारस्यप्रिषरणमस्, सारस्वनहोममन्न्रान्तरधाप- ,>6 
पातिः. 

(मा) दश्शेपूणैमाससङ्कस्पपकारः, सारस्यनादहोमष्यन्निविश्यषः ... 566; 
+ पक्षद्धयसाधारणाऽधः विभक्तयश्च .. 986 
(श) अधिक्ारिविश्ेषे सङ्कस्पवेलक्नष्यम् 86 

सारस्वतादेस्सङ्करपपूषेकालत्वपश्नोऽपि, माष्यदराद्िनगक्िणाः, 586; 
जयाश्च प्रनिप्रयागम् 

(भा) जयघु विभक्तिविकस्पः, कवितेव विभक्तिः. कामनारन्नेष 58; 
चतुदैशी 
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(चर) अविङक्तपरिश्रहे हेतुषिवरणम् १६ ,... 687 
(भा) अ्याषहतिभिरसादनसुभयोरपि भ .... 689 
 भज्ख्लधारणप्रवासादिनियमस्य आधानैशषविषयत्वम् 

(वु) णपकमन्त्रकासादनहतुः, पतदू तपदेन भ्राह्यविक्ाषनिणयोप- 
पाततः. 

(भा) मतान्तरे तिथ्याधानयोः प्रत्येकध्मं उभयधम॑श्च ,... 590 
„ आघानावेरोषेषु तदभावः, सोमाधनेऽपिन ,... 590 
(बु) सण्रथपवगंस्य मानालिद्धता ५ „... 590 
 उभयन्नन्यस्यान्यपश्षता त .. 590 
+ अजस्राभरिहान्रातेयमादेरचुष्ठानव्यावृात्तहेतुः अनयुष्ठानस्थरानि 590 
» भधिदो्ाङ्गत्बहेतुः, सोमाधाने तद्भावहेतुश्च 590 
(भा) नक्षन्नाध्रानेऽपि पृ्ैवत् . पौणमास्याघानविश्चषधमीः .... 591 
(चु) आश्रानाङ्गत्वे इति भाष्यभावः तद्नाचत्य च, अमावास्या- 591 

धान प्रथम पच ते इत्यज्ोपपात्ति 
,„ पौणमासीनक्षन्राघधानयोरविक्ञषोपपात्ति ... 591 
(भा) सर्वाधानसाधारणाथैः कस्पकारमातेमेदश्च, आधानेषूपक्रम- 599 

भवाः मतान्तरम् उपदेशमतं च. 
(वु) मध्यऽदिदाच्रहोमे इत्यस्य विवरणं द्वेधा .... 592 
» ऋत्यादीनामिति बहुवचनोपपात्त ~ 593 

„ कचिदित्याद्यक्तमतस्याद्ायः, प्वैशब्दस्य चतुदैशषीपरत्वोप- 59: 

प्रतिः. 

| चतुविंशी खाण्डिका. 

(मा) पौणमासारम्भपूयैकमैग्यक्रमादिं उपदेश्चपक्षश्च .... 694 

(चु) अचित्यागपदा्थं .... 594 

(भा) (पौणमासी पू पवेंति) पक्षान्तर यागकालः „... 596 

„ आधानमाश्निमित्तकत्व त्रतानाम् ५ ~ ,..„ 596 

(बु) भाष्यस्योपदेरापश्नाव्रपरता च ४ .... 596 

(च) वच्नस्य तथ्य श्वतिकण्टोक्िसिद्धम .... 596 

(भा) अन्त्नीव्यपां प्रद्रानं इचा श .... 6591 
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(चु) 
(भा) 

(भा) 

पृष्ठ्य 

नक्तं दानसङ्कद्पाक्रारः | .,., 1४ 
दह परं सङ्कल्पोक्ते रश्रायद्धयम् ४ ,... ‰9६ 

पमरविंया सण्टिक्, | 

अन्नदाने विद्वः, भआधानसंवत्सर मांसभक्षणनिचयः,. 2) 
आदिष्ऽभ्ययुक्ञा च नस्य 

अश्नधाधानपुनसाधानपद्पवत्तिनििक्त प्रथमचिदनिन्ध च ८01 
द्वितीय 

सङ्गेन विधुरतापदाभथैः मनमेद्श्च छ .... {01 
प्रल्लीरूपङ्गवेधुर्य पुनराधानविधरादशयः मतान्तरं च .... 61] 
अङ्गाविधुराधाने प्क्चान्तरं तत्पक्चऽन्रद्धिपदाशरश्च .., 60: 
उक्तप्रक्षान्तयदशाय छ 0 ,... {+} 
पुनराधानसङ्करपकाल्ादि ॥। ..„, €) 
पुनराधाने सङ्कट्पक्रालोपपा्चः .., 8): 
अचिमुद्धासयिष्यत शृष्टिषु दैचनानिणयः, भसम्भार्पन्नणानु- (४; 
छातुरविरषः 

अय्रघयुत्सगे मतदयम् ध र ,., &)4 
चाक्यरोषो लिङ्क च, उपदेशशपक्चाश्षयः ... (0)4 
असम्भारपक्षे ऋाण्विरषत्योपहतुः, पोणमासष्टयुन्समीष्रश्र- 6()1 

त्सगां इति पश्ोपपात्ति 
उत्सर्गे प्रकारान्तरं, उत्सभेषटाकेधान्तस्यपि 6); 
उत्सगेषिपोणमासष्युतसषगा इति पक्नोपपात्तिः, उत्सर्ग । 1; 

ध्रकारान्तस्पध्नाद्ययः. 
विधान्तरे मानं, अस्यैव शाखान्सरे विद्रौषः .... (1; 
निर्निमित्तत्यागपक्नानमभ्युपरगमः, दिरण्यकैरिपक्नः ,... 06; 
निनिमित्तत्यागपन्ने दोषः क ,,. {06 

षडशी खण्डिका, 

उत्लगंपरावाधेः तदतिक्रम च कार्यम्, कर्मविक्षेषेषु ४ 
प्रायश्ित्तविकशेषाः, 

अचुक्तप्रायाश्चन्तेष्ेषु विषयाषेश्ेषग्यवस्था ,.. 408 
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(क्च) प्रायश्चित्त पदेशवेयरथ्य॑शङ्कापरिहारौ पश्नान्तरं चं .... 608 
(भा) अन्यन्न ( अविधानेनत्यक्तरि) अतिदेशः, सवत्सरानत्यये न 609 

प्रायख्ित्तम्. 
(भा) प्रथमाधानवैलक्षण्य, उपदेदहापक्षः ,.. 609 
(बु) अवधानेन त्यागमभेद्रभरायच्ित्तेषु विश्षषः ,... 609 
» प्रायध्चिचाप्रवत्तिहेतुः, आधानप्रा्ं वेखक्षण्यम् .... 609 
» उपदेक्षपक्षे पुनराधनेऽतिदशासङ्कोच हेत . 609 
(भा) सारस्वतद्ोमाच्यपि काचिन्न, पुनसाधये हिरण्यकेदिमतम् .-.. 610 
(बु) प्रायश्चिताधाने विश्षेषोपपात्ति । .... 610 
(भा) पनराघाने काटः, सम्भारपक्षे यजषोऽपि प्रयोगनियमः ... 611 
(कर) सघ्रायुक्तरृष्णप्ररिग्रहोपपात्तिः, यदीति नित्यानीति च पद- 611 

स्वारस्यम्. 
(भा) चुनः पञ्चविधान नियमार्थ, तदन्या्थैत्वपश्चः, नियम- 619 

स्सभारषु. 
(रु) आयजुःपक्षऽपि पञ्चपरिग्रहोपपच्िः, संभारेषु नियमो- 619 

पपस्ि 
(भा) समभारतश्रभावपकश्चषयोः कमेक्रमादि क ,... 613 
(कु) ? भाष्योक्तापेक्षितांशा .... 613 
(भा) अम्मचुद्धरणसाधनविहेषः . 614 
» उपस्थाने मतभेदः, मनच्चविमियोगः प्रकृतिश्च ,... 615 

(वु) अस्िमिश्ुपस्यानि कतौ 9 
५ उपदेश्षपश्च हेतु ५ ८ ,... 615 

सर्वही खण्डिका. 

» मश्मविशिषहयोमविध्याशययः प्रातदहोमविकारत्वोपपाचतेश्च .... 615 
(भा) उश्चिस्त्ये स्थरविश्ेषन्यवस्था र ... 616 
(भ) उपांदयत्वादैऽप्युश्चस्तत्रे देतु 0 
(भा) विभक्तिप्रयोगस्थानम् 1 014 

(शरु) इह धयाजपदाथैः मन्तरकरमश्च व 
(आ) उपरिष्टायेयजामहदात्पुरा वषदकाराश्च चिमक्तिघटितमन््- 618 

प्रयोगक्रमः. 

५.4.016, ५01. 
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(वु) तन्न प्रथमे इत्यादिभाष्यस्य विभाक्तेपकारददाकत्वम्  .... 618 
 काम्यविमक्तिपरयोगपश्षः, स्वपरछाखीयत्वविभागः .... 618 
(भा) श्चव्युक्तसोस्यत्वोपपत्तिः, याज्या अयुमन्श्रणं च .... ६19 
(च) देवतोपलक्षणव्याहृत्युभयग्रहणफरखम् . 6६19 
» प्रृतमानम् , सौम्यस्य पवमानपुसोऽचुवाकयात्वोपपादनम् .... 619 
(भा) सौम्यस्यान्नयत्वपकायन्तरम् , अत्र याज्यापुरोऽद्ुवाक्या 620) 

दि पक्षान्तर च 
(मा) विकारत्व हेतुः ॥ ,... ६20 
ब) उपदेश्षपक्च 1 9 
(भा) पल्लीसयाजषु विशेषः .... £41 
(वृ) स्वा्ेयत्वे हतुः, नाध्वयोविंकाया इत्यत्र हतुः. कः 3 
(भा) पलीसयाजेषु पक्षान्तरम्, याज्याद्धवाक्याश्षिशषस्यवरथा ८22 
(भा) पङ्कुच्छन्दसः परिग्रदमानम्, तत्र प्िशषश्च ८५५ 
(ब) पुरोडाश्विषयेऽनियमहेतुः १ ० ४ 
(भा) पुनरूजत्यादिद्ोमयोर्ेश्ादिन्यचस्थाहि =... ,.., (2: 

अष्टर्शिशी खण्डिका, 

» दक्षिणापदाथेषिवरणादि ^, 624 
(ब) रजते दिर्ण्यशब्दप्रयोगाद्वजतनिधधायुपपस्तिश्ङ्कापरिष्ारः (24 
(भा) निषेधप्रच्रत्तिदेवुः ,,.. {६8६ 
(च) केचित्तपक्षे उपपत्तिः, नोत्तमे इति हतुषिषरणम् .... 628 
(भा) आश्चिवारुणायुनिर्वापस्य स्थानापात्िः, दिगेवल्यस्थानापन्तौ ८26 

क्रमविदाषः 
(ब) भाप्यस्य सकर्पदाथः, क्रमभ्यस्यासे हेतूपपत्त्यादि ८26 
(भा) प्रथमाघाने अजस्लदशहोच्रादिने, पुनराधेयानस्तरपरयोग- 627 

पौर्वापयेमतिसेद 
(वु) अजस्नादिप्रातिषेघदेतूपपत्तिः, दश्चेपूणेमासयोरन्यतरस्यप्राप्त- 647 

स्यासुष्ठानपश्चः 
» ददीस्यैव प्रथमभ्रयोगपक्षः त . 21 
(भा) ततीयाधानपदाथैः ङेकादिद्टोमकाराविश् .,. &४४ 
(बु) दर्विंदोमान्ते कतेव्यतान्यायः, वृतीयाघधानोपपाद्नम्,  ... 628 
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(व) आच्नधाधष्येकदर्विद्योमथ्रत्याश्नायत्वोपपत्तिः, अन्वादार्यदक्षि- 629 
णात्वे हेतुः 

(भा) अरणिनाशपदविवाक्चितार्थः, पनमेन्थेदितिवचनभावः .... 6350 
(वृ) यदरण्योरिति सूत्रस्य ॒श्रौताचुवादिता, पुनदशष्दग्रहण 680 

भावान्तरपश्च 
„ प्राण्ितीयकारान्नान्नो कतेव्यम् र .... 681 
(भा) कचिदचुगमनस्रूपम्, सूज्राश्चयान्तरम् , अन्यस्सू्रारशयः 632 

पक्षान्तरं च 
(व्) प्रणीताश्चिनाश्स्वरूपम् , अविशेषनिर्दिष्टेषु विशेषपरिग्रह- 682 

योगसङ्ानिरास 

„ आण्यस्थाङरयमेदविबरणस् .... 689 
(मा) ऋषिद्धयासिप्रायः, पुनराधेय उपदेशपक्षस्थो विज्ञेषः .... 688 

ऋषिद्धयाभिप्रायविवरणस् । 
एकोनर््िश्षी खण्डिका, 

नाना्राखास्थकरपावगतविधिभिदायोगितत्तदिशेषेः 

आपस्तम्नीयक्रल्पो.ऽभिमतपथयथायोगहदय्यवस्थः । 

तत्रास्मिन् भाप्यघ्रृत्ती सुधिवरणपरे तत्तदुक्तेषु सम्यक् 

मीमांसासक्तवुद्धेः खुखमवधृतये कल्पतां सग्रहोऽयम् ॥ 
तदि मम सजिधृक्षो 

परिचयदोषं शछयवद्यसभविनम् । 
क्चाम्यन्तो यदि चा स्यात् 

गुणग्रह्यो याक्षिका मि दयन्ताम् ॥ 

हत्यभ्य्थयते, 

सो. नरसिंहाचायेः, 
महीशचूर पुर प्राच्यकोश्चागारपण्डितः. 
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चोदाहूतानि प्रमाणवचनानि 

£ 

१०८ (भा) अक्लमान्र स्व (स्य द्वारम् ) स्योद्रं सगञस्याकारा । 
आयामः पश्चमागस्स्यात् द्विभागः पाश्रमुच्यते । 
तरिमागो दण्ड इत्याष्ुरेतदायामलक्चषणम् ॥ 
विस्ताराद्धियुणे पातर प्रीवा विस्तासमधतः। 
ग्रीवा तु भिरं कुयदितत्पाश्रस्य सक्षणम् ॥ 
बिरस्योच्छरायो विशत्यदः ॥ 

इति सचां शासखान्तरम् ॥ इति ॥ 
» अश्निदेवत्या इति त॒ स्थितिः, भक्तिमाध्रमितरत् । 

(निरुक्तम् अध्या ८. खे. २२ मह्ारा्पाटे) 
५. ५७३ (र) अविद्यया त्य तीर्त्वा विधयाऽ्तमशुने॥ (६. उ. ११) 

शस्ये ९५ (सू) *+अष्टाह्ीतिश्तमीषा ति्यैगक्षश्वतुर्ददानम् । 

99 

ध 

षडङीतियुगं चास्य रथश्चारण उच्यते ॥ 
५२ » र्थाक्षमात्री पञशचात्तियैमीयया प्राजी। विपथयुभेन 

पुरस्तात् । 
२८० (छ) अं हि सवेयक्षानां भोक्ता च प्रभुरेव च ॥ 

(भ. भी. ९-२४) 
» आतमितोः भ्राणमायच्छेत् नियमातिक्रमे खान्यस्मिम्। 

(साप. घमे. २-१२-१८) 
५७४ श्याज सोऽपि सुबहन् यज्ञान् क्षानेवष्यपाश्चयः । 

बरह्मविदधामधिष्ठाय सकु शरत्युमविधया ॥ 
(लि. पु. ६.६-१२) 

“शति इयं कारिका ; ' पवं चोदाहरन्ति रथशास्मिवौ 
रथकाराः । इति भाष्यङृता.ऽवतार्यते ॥ 

तक्षा गार्ग्यागस्त्यादिमिरङ्कछिसङ्खथयोक्त रथ. 
' दति करथिन्दाभिचेना- 

वतार्यते ॥ 



9 

१० 

१२ 

(ख) 

९५७ 

९१.9४८ 

५५७२ 

1 जे 

[न शी 

(भा) 

02111 

उपोद्धातः पदच्छेवः पदाथः पदविच्र्टः | 

आस्षेपश्च समाधिश्च व्याख्या षोढा प्रकीर्तिता ॥ 
पष हयव साश्रुकमै कारयति तं यमेभ्यो रोकेभ्य 

उश्चिनीषति (कौषी. ३-९.) 
कण्वं तु बधिरं विद्यात् सखुरापं कदयपं विदुः । 

(उपदेश्ानिगमः ?) 
कतेव्यानीति मे पाथ निश्चित मतमुत्तमम् 

(भगवद्रीता १८, ५) 
कमेणामस्पमहतां फडानों च स्वगोचरे । 
विभागः स्थानसामान्यात् अविशोषेऽपि चोदिते ॥ 

(तन्ञवारतिंकम् १-२-१७) 
कामात्मता खस्वपि न प्रदास्ता (महाभा) 

गुणखोपेऽपि मुख्यस्य । ज्ञ. सू . १०-२-६३) 
गृहमेधिनोतैत काल्योभोंजनम् । (आप. घ. २-१-२) 
चतुरश्रो बह्यचमसो होतुस्तु परिमण्डखः 
पृथुस्तु यजमानस्य ज्यथिरुद्वातुरुच्यते ॥ 
प्रहास्तुरवत्ठस्स्यात् उन्तष्ठो बह्यदासिनः । 
होतुरघ्र विशाखी स्यात् नेष्ठुदक्षिणवक्रकः ॥ 
आच्छाचाकस्य रास्नावान् आश्रीध्रस्य मयूखकः । ` 

पते दण्डविकाराश्च चमसानां प्रकीर्तिताः 
यतुर्होतारो यन्न सपदं गच्छन्ति देवेः । 

(ते. आर. २-११-२) 
सवं वेदा यत्रैकं भवन्ति (तै, आर. २-११-१) 
तमेतं वेदायुवचनेन जाह्षणा विविदिषन्ति+केन 

(च. उ. द-४) 
तमेवं विद्धानसुत इह भवति (तै. आर. २-१२-१७) 
तमेव विदित्वाऽतिखत्युपमेति(भ्वे. ड. ३-८) 
दाहयित्वाऽच्चिदहोज्रेण सियं वृत्तवतीं पतिः । 

(यान्ञ-स्म्र १-८९) 

»» वुर्भिक्षे राष्टूसंबाधे देहनिस्यात्यं (यादिष) येषु च । 
(आपटक्षणम् ) 



१० 

१९ 

१०५ 

५.७२ 

८० 

३८० 

६०२ 

(च) न कर्मणा न परजया -दयुः (तै. आर. ६-१०-२१) 

दितीर्यां वैतु थो भार्या दहेद्धैतानिकाञचिभिः। 
जीवन्त्यां प्रथमायां तु सुरापानसमं भवेद् ॥ 

नित्यने मित्तिकं काम्यं प्रकान्ते कायैमेव तत् । 
नारायणः परं रह्म आत्मा नारायणः परः । 

नारायणं महाक्ञियम्-(नारायणोप) (नै. आर. ६-२५) 
पय एव धनीभूतमासिक्चित्यभिधीयते । 
प्रकरान्तमचिहोघ्ादि यकि च श्चतिबोधितम् ॥ 
आतवाभिद्तां नारीं विषाय करते दिजः ॥ 
प्रतिसवत्सरे सोमः पश्यः प्रत्ययनं तथा ! 
कसव्याग्रयणेणिशच चातुर्मास्यानि चेव हि ॥ 

(याश्च, स्म. १-१२.५) 

ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविब्रह्यापनौ ब्रह्मणा हलम् 1 
रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकम समाधिना ॥ 

(भ. गी. ४-२४) 
व्राह्मणः काममश्नीयात् राद्ध चतमपीडयन् । 
भायीये पूवैमारिण्ये दरत्थाश्नीन् (मनु. '५-१६८) 
मन्धो दीनरस्स्वरतो चणेतो षा 
मिथ्याप्रयुक्तो न नमथमाह । 
सं याण्वस्ो यजमानं हिनस्ति 
यथेन्द्रहाधस्स्वरतोऽपराधान् ॥ 

(पाणिनि धिश्षा ५२) 
*मावृणां तु भवेस्पूे पितृणां तदनन्तरम् । 
ततो मातामष्टानां तु \ (प्खेतस्स्मतिः) 

शसृगभवनादि साशिद्वयदिनकरमोगस्थिति समानाः । 
शिशिससन्तश्रीष्मा वषोदवारदो? हिमायमाःकमश्ः॥ 

1 ** मातृश्राद्धं तु प्च स्यत् ̀  इति थमपादे पाठः निबन्धेषु ददयते, 
2 *+हयमायौ कतिपयपदव्यत्यासेन ब्रह्मशुप्ीये सिदधाम्ते परथते. 



९ 

॥ 9 

५ 

१० 

१० 

३८० 

(५५७ 

३८० 

५५७४ 

५५७ 

३८० 

>८० 

0४ 

य आत्मनि तिष्ठान्नात्मनोऽन्तयो+स आत्मा 
(ब्रहदा-माध्यन्दिनिपाठे २-७-२२) 

यञ्ुरन्तरये ऽन्वाहारं धानञ्जय्यः उपेक्षणं शाण्डिल्यः 
(द्राद्याथणश्रौतम् ) 

यज्ञेन यज्ञमयजन्त+देवाः (तै. आ. ३) 
यत्करोषि यदश्नासि यज्खुदोषि ददासि यत् । 
यत्तपस्यसि कफोन्तेय तत्छुरुष्व मद् पणम् ॥ 

(भ. गी. ९-२७) 

यथा वा रथोऽन्यतरेण चक्रेण न वतेते यथाह वा 
पर्षेणेकेन पक्षी (ताण्डायनिश्चु). 

यदेव बियया करोति ॥ (छां. १. १-१०) 
यस्य वेदिश्च वेदी च विच्छिदयते त्रिपूरुषम् । 
स वे दुर्बाह्यणो नाम न सोमे पातुमदैति ॥ 

» यञ्च पौनभवो भवेत् (इति चतुर्थपादेपाटां) 
» यञ्वै वबलीपतिः 9 

(कपदिंभाष्ये ७३ मे पत्रे) 
येःऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयाऽन्वितः । 
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्तयविधिपूरवैकम् ॥ 

(भ. गी. ९-२३) 
यो देवानां नामधा पक पव 

(ते. सं. ४ का. ६-२-२) 
रजस्वखा चेच्रीताधिमक्नानात् स्पशते यदि । 
दष्टिरष्टाकपालेन कतैव्या शुचयेऽ्ये ॥ 
वसाद्युङ्खमसखड्यांसं मू्रविटूकणेविण्णखाः । 
चछेष्माश्चपूथिका स्वेदा दादक्ेते नृणां माखाः ॥ 

(मच. ५-१३५ किंचिद्यत्यासेनपख्यते) 

विहितं यदकामानां कामात् तद्गुणं भवेत्त् 
(मिताक्षरायां वचनभिद् ददयते २-२२६) 

शुचिना कतैव्यम् 
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१० (च) श्यामराम्छा च निष्पत्रा क्षीरिणी स्वि मांसा । 
च्छेष्मखा वमनी वही सोमास्या छागमोजनम् ॥ 

(भायुेदे) 
४ ३८० „ स एतां्तु्होकृनात्मस्परणानपदयत् । 

चै. आ. ३-७-१) 
स ब्रह्मा स शिषः (षै. आ. <) 

१ १० (भा) सङ्गवान्तः प्राततः (जाश्वद्छायनस्) 
१० (वु) साविध्री मात्रसायोऽपि नासौ दुग्रह्यणो भेत् ॥ 

१० (मा) सोमान्तानि तु नित्यानि (बासिष्टग) 
९ (वू) स्पृष्टा तु वैदिकानि या परमावद्धा रजस्वखा । 

न्ट तमादुर्विद्षंसो शद्मधाघेयं भषेत्पुनः ॥ 
(कौण्डिन्यस्प) 

१० (भा) सोमो न विक्रेतम्यः ॥ 
५ ५७४ हिर्मयद््राक्कुनिन्रह्यनाम -|- संपराये (काठ) 

कलन मि न". कणन 



श्रीमते हयग्रीवाय नमः 

्रीरामाभिचिददत्तिसहितधूतेस्वामिमाष्यभरूषितम् 

आपस्तम्बश्रोतसूजम् 

श्रीकोशिकरामागभिचिद्धिरचिता इतिः 

नमस्नेरोक्यनिर्माणसंहतिन्राणकरमणे । 
चित्प्दानन्द हराय विष्णवे परमासने ॥ १ ॥ 

 ग्रन्थावतारः, 

आपस्तम्ब नमस्छृतय घूतेस्वामिपरसादतः । 
तद्धाप्यन्रुततिः क्रियत यथाशक्ति निरूपिता ॥ २॥ 

न व्यवस्थाप्यते वस्तु स्वबुद्धिस्तु नियम्यते । 
को वा समर्थो वेदाथेनिणेयेऽलयन्तगहरे ॥ ३ ॥ 
कौशिकेन तु रामेण श्द्धामात्रविनुम्भितः । 
वेदाथैनिर्णये यलः क्रियते शक्तितोऽघुना ॥ ४ ॥ 
यथाभाष्यं यथाप्रज्ञं कृतां ` वृत्तिमिमां मथा । 

विद्धासस्ववनुगरहन्तु प्रसन्ना वीतमत्सराः ॥ ५ ॥ 

9 वेदभाष्यानुसारेण यथाशक्ति प्रकल्पितम् । 
अस्पाथेमपि मद्वाक्यं श्रदधानस्य शोभते ॥ ६ ॥ ` 

0 7 1 | । ५ नो, 

1 व्यास्यामि-घ. °वेदेमागानु-क, 

; 
$ 



1९; <न 

(घ्र) अथातो दर्बपूणेमासौ व्यार्यास्यामः॥ १॥ 

(भा) `" अथेद्युपोद्धातः--' यज्ञं व्याश्न्यास्यामः' इति परिभाषायां 
: यज्ञजातिशब्देन एका्विंशातिसंम्थस्य यक्ञम्य त्याख्या प्रतिज्ञाता | 

यक्षभद्राः 

१ सप्त पाकयक्ञसस्थाः ;--भोपा^सनहोमे। वे्वदवं " पावणमष्टक्षा माि- 
श्राद्धं सपेबरिरीशानवरिरिति ॥ 

यागक्राद 

(वर) अत्र दशेपूणमासादीनां काल उच्यन्त--- यदहश्वन्द्रमाः पूणे 
उत्र्पत् हत्याय पवसथ्यकाकानुसारण द्वितीयेऽहनि यागः । श्वः पूर 
तेति पूवाद्वऽस्पपश्चदर्शापकषे । सर्विकां तृतीयायुपवसदित्ययं पक्षः प्रति 
पदि पूवां संधिपक्षे उत्रेऽदनि सङ्गवान्तं प्रतिपत्संभवपकषे । सध. 
“स्कारता तु पृवाहऽस्पपश्चदशीसनिपात केवरप्रतिपस्मथमां संभव एव । 
विकृतीनां तु रात्रावपराह वा संधिपक्ष तािन्तहन्यनुष्टानम् ; सश; 
ूर्ेयुरारभ्य वा । पुवाहे सेधिपक्ष कृति इत्वा पश्वात्सथस्कलिव विङृतिः। 
तत्र न सर्विकोपवासः । यदहर्नं "इश्यते तदहरमाबाप्यायामिति 
भध्यन्विनासरतस्संधिपक्षे । श्वो न द्रष्टार इत्युत्तरः पू्बीह संबिपके । 
विहृतिकालः पूववत् । पिण्डपितृयक्ञप्तु संभिमदहोरा्ा^राह्ादौ 

अथता--स्यामः | अत्र भाष्यम् ; अभ्युपोद्धातत इति ;- 
रिप पहि ननि, मकनन नकर ककः केतति किलि केम सनेन 

५ क 

1 अथेषेोद्धातः-से, ग. यज्ञ जाति वचन शम्देन-ख.ग. जतिष्षन्देन-ज्ज 
° कथमेकर्विशतिसंस्थो यज्ञ इति चेत् सप्तक, ख. ज. " सनानि ञ्ज, न्पवणा--भ, 
° स्काला-घ. ग ददयेतेति मध्यन्दिना-क. ध, दस्यति मध्यन्दविना-ख, 8 राह 
पव-~ध, 



खं. १, सू. १, श्रीरामभिविदरत्तिसदितधूतैस्वमिमाष्यभूषिते ५ 

(भा) सप्र हवियेन्ञसंस्थाः ;-अथिहोत्रं द॑पूणंमासी आग्रयणं चातुमौ- 
स्यानि निषूढपश्चुबन्धः सोत्रामणिः "पिण्डपितृयज्ञादयो दर्वीहोमा इति ॥ 

१ 1 न अ वप [+ 

सक्ष॒ सोमसस्थाः ; -- अथिष्ठामोऽवयथिष्टोम उक्थ्यष्षोडशी 

वाजपेयोऽतिरात्रोऽपतो्ीम इति ॥ 
[पद्युहविभदाः. | 

तत्र यज्ञसाधनानि हवींषि ; -व्पल्युपरभवं द॑शविधे पयो दध्या 

ज्यमापक्षा वाजिनं वपा वभ्व्यांसं खाहितं पञ्चुरस इति ॥ 
[11 0 त 2 त 7 त ` ` 1 क 1 

+ 
न य 

[उधोद्धातनिर्वाहः) 

(घु) अथशब्दस्यानन्तयाथत्वात् पृकेवृततापेक्षाणां ‹ यज्ञे व्याख्यास्याम ' 

इति पारेमाषा पूवैवृत्तोपोद्ध।तदूपोच्यते । (तदानन्तयमथन्लव्दस्याथः | 
[दर्बीदोमतदहितुः 

दवीहोमा इति- यज्ञशब्दवाच्यत्वेऽपि पिण्डपितृयज्ञस्य वषट्- 
कारपरदानत्वामावाहवीहयोमता । आदिशब्देन भ्वतुर्होतृहयोमादिम्रहणम् ॥ 

[अत्य्थि्रोमपदाथः) 
प्सप्रसोम- याम इति-अभिष्टोमे यस्मिन् राजन्यस्य षोडशी 

गृह्यते सोऽत्यभिष्टोमः । ब्ह्मणस्याप्यत्यथिष्टोमो सभ्यते चलारिशस्त- 
स्कारनियमात् ॥ 

|तत्तद्धविरस्स्थानानि| 

तत्र -- वींषि --* ससाधनकयक्ञव्याख्याप्रतिज्ञाना्ज्ञसाधन - 
दरवीभ्युच्यन्ते । पदयुप्र-* पञ्युरस इति-अश्वमेषे त्वच उक्त्य वपान।- 

1 पिण्ड पितृ यज्ञ इति-ख. ज. 2 प्रदयुप्रमवानि दराविधानि-ग. 
3 त्वचोमासं-घ, ५ वृत्तस्य कस्यचिदनन्तरस्यानुपलम्भत् नेहानन्तयांर्थोऽथशब्द 
इति दत्तः. 5 शब्दाथः-क. ० चातुरोत्र-क. 7 ब्रृत्तिरियं प्रायोव्याख्येया- 
व्या्येयनिखिलायुपूच्थुवादपरा । तत्रासुपयोगितां निखिलनुवादस्यालोच्य आयन्त- 
भागमात्रं गह्य प्रतीकतया प्रदरोयामः. ५ तत्साधनक-क, (सु. री). "9 मुद्रिते 
तु व॑स्रा इति पद्यरसस्थने पाटः. 



[आपध्टविर्मदराः 

(भा) ओषधं द्वादशविधं ;--षघयम्तण्डखः पिष्टानि ' फटीकर- 
णाः पुरोडाश ओदनो "यवागूः प्रथुका खजा धानाम्पक्तवस्सुरेति ॥ 

अन्यानि हवीपि। 

आकाशो वायुरापो मधु सोभः हृप्णसानि रकिश्ुकानि समिषः 

शकलानि बर्हिः करीराणि सङ्राणीति स्वाहाकसतषटकारमदानानि? ॥ 
[गौणं हविः, 

जभिरशरीरं " वायुदशरीरी तुषा इत्यताम्यपि यकसाषनानि 

हवीषि देवताथत्वात् ॥ 
अत पतितमिति त निनि ोपरिपो)४४ भममिच धनछिततोपयलििसततितभिणोनौ) किमिः पितोेतिरदेतोन 

(र) मिति" वचनात् । अश्वम्य लोष्ितं "स्विटछृदथमिति च । 
पञ्युरसोवसा। शवचनादन्यानि हवीषि-आकाश्लो-सजेराणीति-- 
आकाशो मनो(गहे)होमे । बायुवीतनामहोमे । अआपस्तेषषट (हविषि) 
होमे। मधु मधुना जुहोतीति । कृष्णलानि प्राजापल्यायाम् । 
िदयुकानि सपैनस्याम् । शकलान्याधाने । करीराणि खजूराणि च 
कारीयोम् । " स्वाहाकारवषट्कारमदानान्यितानि हवीषि ॥ 

अभिः श्षरी ~ त्वात् इति--एतषामपि यकसाषनस्वम् । 
तुषग्रहणेन `"दाङ्ृोहितादीनामनुनिप्पन्चानामहोमसाधनानां ग्रहणम् । 

[उपचचार हतुः 

हवीं --्थत्वात् ;-- हविरशब्दो देवतायै त्या्येषु वतेते पयम्रशतिषु 
खनरन्तेषु ॥ 

1 णानि-क. ज, ° यवागु पृधुकलाजाः-ग. >» भन्यास्यपि ह्ववि-क 
4 कृष्णलाः-ग. 5 नीति-ज. ^ प्राणदा -ज, 7 विधानात्. 5 सिषटृदर्थं 
निदधातीति च~, » अन्यानिनेह-ध, 10 एतनिहवीषि-नानि "घ, 21 चक्ः 

क्रिमादी-धघ, 



खे. 9, सू. १. श्रीरामाभेचिद्वत्तिसहितधूस्वामिमाष्यमूषिते 5 

[निलया यज्ञाः, 

(भा) सोमान्तानि तु नित्यानि" !नैयमिकं हयतदणसंस्तुतम् ` इति 
वसिष्टवचनात् ॥ 

[नित्यताहेतवः। 
सोमावराध्यानि यानि श्रयन्ते तानि कतेम्यान्यवदयमिंति । 

अतोऽफलार्थिनापि कतेम्यानि ऋणश्चतेः अम्यासविधानात् अक्रियायां च 
[१770 

भ ध क 

[ हेतुविवरणम् | 

(वृ) सोमान्तानि तु-षचनात् इति- त्रिभिर् ऋणवा जायते 
ब्रह्मचयेणिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया प्चुभ्यः ` इति । यज्ञशब्दस्य) 

ब्दः सामान्यवचनतया एकविंशतिसंस्थयन्ञपरत।भिप्रायः ॥ 

सोमावरा-वर्यमिति- आपस्तम्बेन वानप्रस्थधमें ‹ विधां 
समाप्य दारं कृत्वा ` इत्यादिनाः नित्यकतेग्यकमेकाण्डे ' सोमावरा- 
ध्योनि यानि श्रयन्ते ' इति निर्देशाच ॥ 

अतोऽफरा-श्वुतेः-अतः अफरा्थनाऽपि कर्त्यत्वाननित्यता । 
निमित्तानपेक्षलाच्च ऋणसंस्तुतेः । सर्वेषां नित्यत्वे हितवन्तरमाह- 
अभ्यासविधानात्--' घर्मो वा एषोऽशान्तः । अहरहः प्रवृज्यते । 
यदभिहोत्रम् ' इति ; ` तभ्सततयुररेऽधेमास आरभत । तं कारेकार 
सआगते यजते। अधेमासेऽधेमासे प्रवृज्यते › इति ; ‹ ताभ्यां यावजीवं 
यजेत › इति च । “यो वे सोम भक्षयित्वा" इत्यारभ्य ‹ पुनभक्षोऽस्य 
सोमपीथो भवति ' इति सोमस्य ' वसन्ते वसन्ते ज्योतिष्टोमेन यजेत ः 
+ इत्यादिना चाभ्यासविधानात् । काम्यते क(मनायां सत्यमेव प्रयो- 

गादभ्यासविधानमनथकम् । तथा निमित्ते सत्येव नेमि्तिकामिति ॥ 



¢ अपस्तम्नश्रोतसत्रे प्रथमप्रनन प्रथमःपटलः खं. १,य्, १, 

(भा) रेनदरामपड्युविधानात् सोमभ्यासमस्परणाथस्वाश्च ' स एतांशवतुर्हो 

तृनात्मस्परणानपर्यत् ' इति । अता व्यारूयातव्यानि ॥ 
 द्पूणैमासप्राथम्यम् 

शाखादौ दशपूरणमासमन्राणा ' मेव ॒पृवमाक्ानात् आषने- 
नामपि दरपूणमासप्रृतिलात् आधानादपि पूवं दशपूणमासव्यारूया 
करियते ॥ 

(घ) रेषटयादिप्रायधित्ताविधानाच । फाम्यम्याकरणे प्रायश्ि्तामावाश्च । 
तथा दश्पणमासयेः ` परमामेवे काष्ठां गच्छति ' इति अपवगित्वत्। 
 स्वगकामो दर्थपूर्णमासाभ्याम्' इत्यादिषु च स्वगेशब्दस्य अपरि 

मितनिभरेयसदूपमोक्षपरनापि समवात् । " पश्वहोतारं चभीभरि 
पट्यकामस्य ' इत्यत्र भाष्यकरिण स्वगश्ब्दस्य तथा व्याह्यानात् 
अत्रापि मोक्षपरत्वम् । अतः स्वगेफरुखश्रवणेऽपि नित्यतवश्ुपपथते । 
‹ वसन्ते वसन्ते ज्योतिष्टोमेन ` इति > उक्थ्यादित्तस्थानामपि ज्यति. 
्ोमखानित्यत्मम् । पाक्षिकस्त्वभ्यासः ` अपुनभेक्षाऽस्य सोमपीथो 
भवति ' इति रिङ्गादिति वक्ष्यति । अभ्।सपक्षे तु पश्चुकामादिगुण- 
फराथिनापि कतेव्यानि ॥ 

सोमस्या-इति--आलनिप्कयणा्थत्वादवक्यमाविता। मभि- 
होत्रदशेपुणेमासचातुमास्यपश्ुबन्धसोमान्तानां निर्दशचत् । 

|मृलोक्तहतूपपक्तिः, 

अतो--व्यानि--स्वाभिकारिणां नित्यकतंभ्यल्वात् । अव्या- 
स्याने च स्वरूपाज्ञानानित्यवदनुष्ठानानुपपत्तेः । 

साखादो-क्रियते-ननु च भन्वाधानायेव वक्तव्यम् ; किम 

णां पूतै, > उक्थ्यादीनामपि-क, 



व, १, स्. १.] शरीरामाभिचिद्त्तिसदहितधूतैस्वामिभाष्यभूषिते | 

| अधिकारावदयकता 

(भा) ` यदि न श्रियेताधिकारः यान्यज्गान्युत्तरत्र वक्ष्यन्ते . तानि 
कस्येति न ज्ञायेरन् । > तते दशेपूणमासाषिकारः करियते । इदानीं 
पदादि जथ अतः दशेपूर्णमासो वि आ{ख्यास्यामः ॥ 

| अथ शाब्दाथैः| 

अथशब्दो मङ्गलथः; ' मङ्कलखदीनि हि शाख्नाणि प्रथन्ते | 
मध्येतारः श्रोतारश्वायुप्मन्तो भवन्ति" इति श्तेः । आनन्तयीर्थो 
बर रोकेवेदवत् ; ॥ 

[वया ख्याऽऽवश्यको 

संक्षेपतो यज्ञा व्याख्यातः परिभाषायाम् ; विस्तरेण दशेपूणेमासा- 
[1 [1 १ का ए 1 1 11 

(व) अथातो दशेपू्णमासा वित्यादि सूत्रम् £ उच्यते-यदि न-क्रियते। 
उपोद्धातः पदच्छेदः पदार्थः पद विग्रहः । 
अक्षिपश्च समाधिश्च व्याख्या षोढा प्रकीर्तिता ॥ 

इति व्याख्यानप्रकाराः । अत्र उपोद्धातरूपं यज्ञ॒ व्याख्यास्याम इत्यादयुक्तम्। 

इदानीं पदादि- पदच्छेद ` चच्यते । उपरितनसूत्राणामपि 
पदच्छेदादिद्प व्याख्यानं कतन्यमिलेतस्दगैनाथे प्रथमसूत्र ° एव 
व्याख्यानं क्रियते ॥ 

अथ-स्यामः--इति पदच्छेदः । अथ पदाथा उच्यन्त-- 

अथ शन्दा--श्चरतः-आदा मङ्गरु कायम्; अथ श्राताह मङ्खर्म् | 

तस्य कोऽथ इत्यत्राह--आनन्त--वत्--रोके स्ञातःअथेदानीं 
भुङ्क इति ; वेदे ‹ हृदयस्याग्रेऽवद्यति अथ जिह्वाया अथ वक्षस इति । 

सश्चपतो-- व्याख्यायेते--इति आनन्तयं प्रकटितम् ॥ 
शममनयत् म कि काम कणि क [ककय २००००००1 मीणा 

| मरगदि न कियते -क. यदि चनादितः क्ियिता-ख. घ. ° अतोा-ज. 

3 पदानि इति पा, + विदयधिकार-घ. => यप्युच्यते-घ. 5 एवं -घ. 7 यभ्रक- 

टनम्-घ, 



8 आपस्तम्बक्नौतसून्र प्रथमश्रभने प्रथमः पटलः [ख. १,य्. १, 

(भा) बनन्तरंः व्याख्ययिते | अतस्लन्दो हेसवथः । यम्मादशषपूणमा- 
सावन्याख्याताश्वरक्य प्रयोक्तुम् ; अक्रियायां च दाषः ; अत उच्यते॥ 

दृशीशष्दाधः 
दश्यते यस्मिन् क्षणे सूर्येण सङ्गतश्चन्द्रमाः सिद्धेः स क्षणो 

4 दुः । तदोगादहोरात्रम् । तत्कालवर्विलवासधानसमुद्यायः । कानि 
पुनस्तानि प्रधानानि £ अभियन्द्रासयोरामेयसासाय्ययोवां होमः 

इत्युपदेशः । दोमसाध्यो धमः फरुकरणमिति स्यायः ॥ 
[1 ॥) 

(घु) अतरशब्दो--“ उच्यते--इति अतदशन्दाभेः ॥ 
टश्यते- होरात्रमू--अम्याथः -- प्रातरन्वादभ्ाति' ' श्वो 

।ददीश्चब्दस्य गौणताहेनुः 
मूते यजते ' इत्यादिना अहोरात्रद्वमवरतित्वावगमात् ` जमावास्यायाम- 
मावास्यया यजेत इति सुख्यपवेसन्षिक्षणऽनुष्ठानाश्चक्तः तथुक- 
तिथिद्रययुक्ताहोरात्रद्मयं रक्षणयावगम्यत । ततः प्रतिषदाऽप्यमावास्या- 
त्वात् । तत्काल--दायः--इति ` कमणि रक्षणोपपत्तिः ॥ 

कानिपुनः-- पदेश्चः--इति होमक्रियामात्रं परषानमिल्युपदे- 
हापक्षः । उपदेश इति सवेत्र सूत्र्रा्षणे उच्येते ' यथोष्देश्च प्रधाना. 

| स्याद्पक्षाश्यः, 

हृतीः' ' तस्य ज्ञानमुपदेश ' इति दशनात् । हेभा--न्यायः-- 
इति ' दशेपूणंमासाभ्यामिति ' करणविभक्तिनिर्देशस्य भरुसाषक(न)- 
त्निबन्धनतवाद्धोमसाध्यापूर्वाषीनफलसिद्धिनिबन्धनं यागकणल्वमिति 
नामधेयोपपत्तिः न केवेलक्रियामानेकरणसाभिधिणेति म्यायपक्षः ॥ 

1 न्तरसुच्येते-ख. > देत्वपदशाथः-ख. गा. 3 तौ नक्षकयौ-ज. 
4 चन्द्रदरोनस्य स्ैददीसाषारण्यात् नायभन्व्थसंक्ाशय्द् इति शदः. ॥ स्तानि 
अपियै-ख. ग. 6 होमाराध्यो धर्मः-ज. राध्यः फलक, राध्यधमौः फक 
क. ख. उच्येतेन्क, 7 कमलक्षणो-क, 
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(भा) ' मास इति चन्द्रमस ज्या; ° मासानां मानात् । स 
पूयते यस्मिन् क्षणे स क्षणः पूणमासः । तचोगादहीरात्रः * । तकारु- 
वर्तित्वातस्धानसदायः । ऽ कानि पुनस्तनि प्रधानानि £ आभरयोपां- 
द्युयाजामनीषोमीयाणों “ होम इति । सवेहामेषु 'फरूक्टक्तिरिति न्यायः ° । 

| पूणमासपदाथनिवांहः| 

दशेश्च पूणमासश्च दशपूणमासौ इति पदविभ्रहः । अस्पाच्तरं पूर्व 
निपततीति वचनात् पश्चास्मयागिणोऽपि दशस्य ” पूवपातस्समासे । 

कष ` 1 श । [1 (8. एवि 1 ̀  नी न जति ५०५०५००१ 

(वर) पूणमासशब्दं भ्याचष्टे--मास्र इति-- होमः इति । पएृव- 
व्याख्या । स्वहो-न्यायः--फलं कल्प्यते -- स।ध्यतेऽनेनेत्यपूर्व 

| सवरान्द्ाभिप्रायः, 
फरकत्तिः । तदघीनकरणमूतयागनामधेयं पूणेमासचचब्दः । अथवा सोम- 
यागादृध्वैमस्मीषोमीयसेपत्तेः' करणमूताञ्चीषोमीयकरणत्रयसाध्यापूवेस्य 
च "1 उत्तरकारुत्वात् पाश्चाल्यकरणस्वामिप्रायेण पृवैमपि प्राधान्यनिर्देश 
इति सवेशब्दाभिप्रायः ॥ 

[दशस्य पश्चात्प्रयोग दतः 

ददोश्च- समासे-- कथे दशस्य पश्चासयोगः £ " उनच्यते- 

सरस्वतदोमब्राह्मणे ‹ यत्योणेमासीं पूवीमारुमेत प्रतिलोममेनावाङ्मेत › 
इति बोणेमास्याः प्रथमप्रयोगे सिद्धवदनूद्य प्रातिरोम्यमाशङ्कय सार- 
स्वतहोम।भ्यां प्रातिरोम्यपरिहारात् पूणमासस्य प्रथमप्रयोगः । तथा 
‹ लटा हतपूत्र' इत्यनुवाके पूरवमभीषोमीयोदपततेः हुतानुमच्रण चेन्द्राम- 
सान्नाय्ययोः पश्चालाडात् । सूत्रकारेण चामावास्याधाने दशोरभ्भमनुक्ता 
पीतको कि। किक पने निप १५५१ 1 

1 मा इति-~ग. 2 मासाधमासनां-क.धघ. ख.ग.ज्ञ. -सचपू. 

4 न्रम्-ख. 5 करानि युनस्तानि-क. ख. ऽ णांसवहो-क. 7 धमक्टमि-ज्. 

8 म्थायात्-ख. पूर्वं निपातः-क. ख. "0त्तः करणत्रय-घ, 11 भावि- 
कत्वात्-घ. 1४ ईति चेत् सारस्वत-ग. 



10 आपस्तम्बश्रौतसृत्रे प्रथमप्रश्ने प्रथमः पटकः |स. १,स्. २, 

[उ्याङभावः, 

(भा) विशब्दो । विस्ताराः; ये स्वाधिकविधयः शाखान्तरस्थाः तानपि 
वक्ष्याम इति । आङ् वखवदर्थं ; श्रत्यथसशयगकारणेवरवादध 
हपपायय „ विर्धिं "वक्ष्याम ईति । ̀  ख्यास्याम इति चाक्षिनो न्यक्तवा- 
गभिधायिनः स्य।जदिशोऽयम् ॥ 

[साथः 

तत्र पिण्डिताथैः-- परिभाषानन्तर“ दशेपूणमासौ वक्ष्यामः ; 
यस्मादेतावन्तरेण सकं श्रोते" न प्राप्यत इति ॥ 

| अगनार्थता 

तत्र कश्िद्धयात् मग्रतराह्मणव्याख्यातत्वादशपूणेमाप्तयेरनथक- 
ससूत्रकारयल इति ; ' तच्च न ; "दुक्ञमितवाच्छत्यथेस्यायतनेः अभिक. 

14 विध्युपसंहारस्य "; च । अतो नानथेक '“ इति ॥ 

(ष) प्रातरथिदोत्रं हृत्वाऽन्यमाहवेनीयं प्रणीयपरी- 
नन्वादधाति ॥ २॥ 

(भा) प्रातरिति काल्वाच्यव्ययम् । ‹ सज्जवान्तःप्रातः' इति आश्व 
कह ह शमे "कमणो भक 

(यु) अन्यत्र पू्णमास्याधने पोणेमास्यारम्भस्येक्ततवाश्च । तथा च भग. 
वता भारद्वाजेन ' पोणमासीं पूवीम् ' इ्युक्तवाश्च । यस्मादे---प्राप्यव 
इति--इ्िपश्रूनां सोमाङ्गानां च बहूनां वद्धिकास्त्वात्सकरशम्दः ॥१॥ 

श पस किमनेन 

1 विस्तरा-ज्ञ. 2 दर्थः-घ्., 3 संशयेति अथकारणवलवद्र्विस्तरेणव- 
ज. शद्धिरपपाय विस्तरेण-ख, 3 विस्तरेण वक्ष्याम, १ वक्ष्याम इति 

व्याख्यास्यामो वक्ष्याम इयर्थः चिडो-क. ए व्यास्यास्याम इति वक्ष्याम इयः, 
चक्षि-ज्ञ, 8 न्तरं विस्तरेणदशे-क, ज. णक्ष्याम इति-क, णव्रीतंन्रिमोन, 
11 णयोव्य।-क. 19 तक्न-ग. ¬> दुविंहेय-जज, 14 बिध्युपसंहराे-क, 
15 चाक्षक्यतात्-सख. 16 धस्सूष्रकारयत इमि-ख, ख, 
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[प्रातः पदाथः 

(भा) ` रायनेनोक्तम् । » स उषस आरभ्य ॥ 
[नामताहदेतुः] 

अभ्निहोत्रमिति कमेनाम ; अथ्चेये ° तस्सायमाहुतिरिति । ¦ 
एतद्धागधेयमभ्यजायत यदभिदोत्रम् ; तस्मादथिहोत्रसुच्यते ' इति 
निवेचनात् । तदभिहोत्र हुत्रा--होमेनाराध्य" ॥ 

[आहवनीयपदाथैः] 

आह्वयन्तेऽस्मित्नाहुतय 5 इत्याहवनीयः । इतरेभ्यो भूयस्य इति 
तत्रैवाहवनीयशब्दः । नाथौन्तरवचनता संज्ञाशब्दानाम् । प्रणयनं - 
` =  निर्बृचननिर्वाध्] 
(ध) अग्निहो-निर्भैचनात् इति-- परजापतिरभिमचखजत › इत्यनु 
वाके ; प्रजापतिं प्रविष्टेऽमो जायस्वेत्युक्ते तेनाभिना " किं भागषेय- 
मभिजनिष्ये ` इति पष्ट ' तुभ्यमवेद ९ ह्यति ' इद्युक्तत्वात् । अभररेव 
होमे प्रपि ‹ तद्धश्मानमादित्योऽजरवीत्ः इत्यादिना ‹ सूयीय प्रातः ' 
इत्यन्तेन प्रातर्हौम सूर्यो देवताऽवगम्यते । तस्मादगनेस्सायं होमात् 
अभिहोत्रमिति मिवैचनोपपत्तेरभयकाल्वर्िंहोमस्य नामधेयम् ॥ 

[याक्िकानां यागस्वरूपम्] 

तदभ्नि--राध्य--य्पि मीमांसकम्यां न देवतायाः प्राधा- 
न्यम् ; तथाऽपि देवताराषनद्पयागस्येव प्राधान्यात् होमेनाराध्ये- 
त्युच्यते । आराधनं देवतायाः कमौणि इति स्वाभिप्रायः ॥ 

आहूयन्तेऽस्मिज्निति आहवनीयः ;-- ताः क्षिप्यन्त इत्या 
[आह वनीयशब्दरूढता] 

हवनीय नन्वमयन्तरेऽप्याहुतयो विन्ते अत आह-- 
इतरेम्य इति । नाथोन्तर - ब्दानामिति -- अस्याथैः-- 
| ने किण केत निनि 

1 खायन आद्-ज्ञ, 2 उषस-जञ. उरयैत्र-क, ख. ग. घ. च. ज. 
4 राध्याभिम्-ग. कं. 5 हुत इतरेभ्यो भूयस्य इत्याहवनीयः नाथान्तराजगमनम्- 
कज, 5क्मणि-क. ख. ग. 



1४ आपस्तम्बशरातसूत्रे प्रथमप्रन प्रथमः प्रसलः |स, १, पु. २, 

(भा) पुरस्तान्नयनम् ; तदस्याहवनीयम्य ङ्त्व अभ्नये।ऽगे ' यज्ञेषु 

“ नीयन्ते इति | अन्वाधानं -- आनुपूर््यण बरवदिन्धनमय * 
[क्ताश्चतिपफल्टम् | 

समानाम्) थेम् । परातदशन्दाञ्वाधानेन संबध्यत । ' परातर 
न्वाधाने क्रियते । अभिहोत्र हुत्वत्यानन्तर्याथम् ; मामूदरहुत परबृत्तिरिति॥ 

| अन्यप्रणयनहनुः, 
इतरथा तस्मिन्नव › ह्येत । यथा " सायंहामः । सअरथान्यला- 

सिद्धे प्रणयने ' पुनवचनं चतुर्होत्र्थ पणीते मामूतीर्णमासः । कथमन्य- 
एव प्रणीयत ? चतुर्होतुस्सवैद चपूणमासा्थतवात् । " एकफलाथत्वाद- 
॥ शि ए 1) 

(घु) आहवनीयशचन्दस्य ये।गिकखेऽपि पङ्कजादिशय्दवत् नियतशृ्ति- 
तान्नामथन्तरवचनता । अत्वाध। --पमथेमिति -- आद बस. 
वदथेलादभिधारणसमथे बलदिन्धनम् । एं पद्राथा उक्ताः 
प्रात-- प्यते--तस्य काटपक्षतवात्तन संबन्धे सत्यनन्तरण्चतयाऽ 

| कथः हेतुविच्ग्णच। 
शत्मातर्दोमावगतेः । प्रात --रिति--क्तवाप्रत्ययस्य पूर्दृतानन्त- 
यायात् । इत--येत--इष्टयथ एव दूयेत । अर्था--यने इति-- 
' अथोयाथोयचि प्रणयतीति सिद्धे प्रणयने । पुनवै--- माप इति- 
अन्यमाहवनीयं प्रणीयेति पुनवचनम् । 

¦ अन्यम्रणयनेतुनि्धादः. 
केथमन्य एव प्रणीये " तेति--चतुर्दोदुः ददीपूणंमासा्त्वात् 

एककाल "° त्वादशपूणमासयोः साघारणाभिप्रणयनशङ्कानिषृत्यशच अन्य- 
माहवनीयं परणीयेल्युच्यते | चतुरह -थेत्वात्ः परथमपोणमस्विा ने सक््म- 
योग उपपद्यते! '"अत्ः प्रथक्प्रणयनोपदेश्षः ¡ अथवा ; एकफला ददी 

0 0 2, त | 1४ 

+ भ्र-ख. > व्रणीयन्ते-क. ज. 5 यमित, "कथं प्ानरन्वाधाने 
कयेतेति-ज.. °व हूयते-ग. व मभ्येदू-क. ज. ५ सायमनिहेत्रम्-क, स, 
1खदत्तएतक्ेच्छति किन्तु माऽभिदोघ्रारयोऽग्निरन्वाधाथीति इति । + एकपरता-ज, 
१्यत इति-ख. ग. घ, 10 न्वाश्चतयेश्चवुहातद्-क, ख. ग, 11 तेद प्रमो. 
जनमिति शदरदत्तः. 
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(भा) पएूणणमासयोः पेणेमास्यर्थ प्रणीते मामू इति ; कारमेदात् ॥ 
।अञ्मयन्तग्सग्रहः| 

“ आहवनीयम्रहणं प्रद शनाथम् ; दक्षिणारपि नयनं यथा स्यात् ; 
"यद्यकयोनिदेक्षिणाभिः। आहा्स्य च्पुनराहरणं भयथा सभ्यावसथ्ययोः 

उद्धत आहवनीये अस्थापिते दक्षिणाभेनिधाने आधाने तथा 
|अन्यग्रहणफलरम् | 

इष्टत्वात् + ` सवेत्रेति केचित् । अन्यहणं परातरभिहोत्रं इत्वाऽ- 
न्यस्य प्रणयनं न सायामथिहोतरं * इत्वा इष्टौ । नक्तमाहवनी ° यघारणे 

[अहवनीयपद्रफरम्] 

नान्यः प्रणीयते | आहवनीयमरहणेऽकेयामाणे 'भातश्रियो धाया अपि "1 
देशान्तरं प्रणीयरन् ; अतःक्रियते । असरीनन्वादधातीत्यधिकारात् ॥ 

ज वि ायाकन-५०००७२७ ७० ७० ण ५७ ०९ ० 

(धु) इति-फरक्यास्घानानाम् । अङ्गितन्त्रताराङ्गायां परिहार उच्यत; 

कारभदात् -- सङ्गप्रधानेप्रयागस्य प्रातिकारुमनुष्टेयत्वाद्चिभदः । 

आहवनीयग्र-- दक्षिणाभिः । तदा; आहा्ये-योः। उद्तज- 
दृष्टत्वात् -- क्रमपिक्षत्वालङ्ृतित्वामावेऽपि वेदिकत्वसामान्यात् । 

[केचिद्रहणमावः। 

सभैत्रे अत्रापीति केचित्--"> केचिदवहणात् जाहवर्नीयं प्रतिष्ठाप्य 
वां॑ दक्षिणाः प्रणयनभ् । उद्धरणादिस्थापनान्तस्येकपदाथत्वात् । 
वचनाहते तन्मध्येऽन्यस्यासंमवात्। अन्यग्रहणं -हुत्वादृषटो-- निशी 
यादौ । नक्तमा-- यत--अन्यग्रहणमपि न्यायपराप्तप्रदशेनाथमिति । 
आहवनीय--क्रियते--"“तददणम् ॥ 
[7 1 | कभ ॥५१ च + म [ कि । पिकः 9 अभ 

~~ ~ ~~ ~~~ 

1 क्षः कारमे-ज. 2 अथं मन्थः ग. पुस्तके न ददयते. ऽ यस्थैक-ज. 
4 पुनः पुनरा-ज. ¢ तथा स-ज. त्वात्, अन्य्र-ग, 7 अत्रापि केचित्- 

कः, घ, ४ होत्रहोमं-ख, रधारणपक्ष-घ. 10 गतश्रयदेधायेमणे-ग. घ 

मगिधायौ-ज्ञ, 11 अप्यभयो-क, ग. घ. 12 धारणाम्रहणा-क. 1 प्रथगाहव- 

ध, आषहवनीयग्रहणं क्रियते-ख. ग. 
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[अन्वाधानं निचतैनै। 

(भा) ` देवागादुविद ' इति ' जपोऽ्यङ्गमन्वाधानम्य । अतेऽस्य 
सोमेषटिषु निवृत्तिः । तेत्र सक्षपतोऽथः--अभिहनं हतवा ° प्रणीया 
न्यमाहवनीयं प्रातश्स्वाधाने कतव्यमिति ॥ 

[वाक्षयाथमेद्ः अन्यश्चच्दस्वारस्यं अन्वाधानपश्राधैश्च, 

त्री¶णि चैतानि सूत्राणि हत्वा प्रणीय अन्वादधातीव्येवमन्तानि। 
° अथोन्तरवाचकष््वात् ? उपदेशः परिदारः । अन्य्न्देन अभिहोत्र- 
विहरणविधिस्तुष्णीको भवति । अन्या क ` यजुक्षेसपुय ' इति वच- 
नात् । बल्वस्करणमन्वाधानम् ॥ 

(घ) न गताश्रियोऽन्यमर्थिं प्रणयति ॥२॥ 
(भा) गताभ्माप्ताश्रायस्य स गतश्रीः।स उत्रनध्न्याल्यास्यते । न त्यान्यं 

(¶) सेमष्टिषु-मायणीयादिषु । त्रीणि--न्तानि ;--काललानमप्य- 
प्राप्तेन विधिपरतया निरेक्षतवाद्धिनाथमिति । अर्थान्परवाच 
कत्वात्-मयकं भिलाथवाचकतात् । अन्यश्च---वचनादिति- 

[उपदेदापदयञ्जुःपद्याः मादः। 
उपवेशषमतेन अन्यश्चन्दस्य न्यायसिद्धानुवादत्रेन शन्कय 
परिहरति । यजुभ्रहणेन मन्तनिकृ्तावप्यप्छु तूष्णी प्रणीताधमीणीं 
पर्तिरस्तीत्यमिप्रायः ॥ 

स~ स्यते-- त्रयो वै "° गतश्िय "' इत्यत्र ॥ 
1 11 नैनो कि 

11 

1 जपेऽप्यन्वाधानाक्तम् -क. ज, जपे।ऽप्नथन्वाधानस्म ग, यातुकिदजपोऽ 
प्यक्षमन्वा-खे, > त्वाडन्यमाहवनीय भरणीय, पणीयाहवनी-ज, 3 रक्रीना- 
मन्वा. ग्रीणिवेतानि-ख. १भन्याथै-क. + त्वानुपदेश-जञ, सादुपदेश्. 
परिदारः-क. अत्र कोशे “ सूम्रस्याग ' इति उपदेश्षपरिारपवसूचनेन लिक्षितं दयते 
7 गताघ्राथस्य-क्, गता यस्य श्रीः-ज, ५ रप्रोष्यते-क, भस्यन्यमभि-धर, 
ज, “स्वयं सत्रहृदयु संभ्यास्मतीयतो उदतः एतजनेच्छति. 11 शयुक्तमिस्मत्र-घ 
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(भा) प्रणयति । ‹ नित्यो गतियो भ्रियत ' इति वचनात् नारन्धव्य इह 
|गतश्रीराब्दाथेः अन्यपदफटं च 

गतश्रियः प्रतिषेधः £ "वरुणप्रघासेषु प्रतिप्रस्थातुः प्रणयनं मा मूत् आह- 
वनीयस्य विभागो यथा स्यादिति । अन्यम्रहणमतिप्रणीते माभूदन्योप- 
रक्षितस्य प्रतिषध : हति। > अभिप्रहरणं ‡ अन्योपरक्षणेऽप्यपां प्रणी- 
तादीनां प्रणथनप्रतिषेधो मा भूदिति ॥ 

(स) ^ देवा गातुविदो गातुं यज्ञाय निन्दत । 
मनसस्पतिना देवेन वाताघज्ञः प्रयुज्यताम् ' ॥ 
इति जपित्वा “ममाग्ने वर्चो " विहवेषु, ` इत्याहवनी- 
यञुपसभमिन्धे ; उत्तरया गारहपत्यमुत्तरयाऽन्वाहायै- 
पचनम् ॥ ४॥ 

| जपस्थानस्वरश्च 

(भा) जपद्युत्तरतो विहारस्य । चातुस्स्वयेण सर्वे जपाः । अन्ये मन्ना 

(बृ) नित्यो- प्रतिषेधः --इति चेदुच्यतेः--वरुण-स्यादितिः- 
गतश्रियः भरतिषेधः क्रियते । आहवनीयद्वयामावाष्देतस्येव विहार- 

[प्रतिषेधव्यवस्था] 

द्ये विभज्य निधानम् । अन्यग्र-षेध इति-अन्यं प्रणीयेति निर्विष्ट- 
स्येव प्रतिषेषः ¦ न पिण्डपितृयज्ञे नाहितामेगतशियोऽति ` प्रणीतभ्रति- 
पेषः । इह पूर्वोक्तप्रणयनविषयत्वास्मतिषेषस्य । अभ्रिग्र-माभूदिति- 
अन्यश्चब्दोपरक्षणेऽपि प्रणीता्दीनामपां प्रणयनप्रीतेषधे। मामूत् ॥ ३॥ 

अपत्यु--रस्य--* उत्तरत उपचारो विहार ' इति वचनात् ॥ 
चातु-श्वत्या-- यज्ञकमेण्यजपन्यङ्खसामखु ' इति स्सृतेः ॥ 

1 स्पष्रथेमिति त॒ शदः. 2 अभिघ्रहणमपा म्णीतादीनां -ख. ग्. उणं 

प्रणीतादीनां-ज. + ष्वक्विया-क. 5 कष्ठिदौपयतिं (₹) ० देकस्व-क. ध, 
व प्रमयन-क. ध, 
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(मा) एकश्रुत्या। केचित् यज्ञयोगाथला द्विहरणासूव जपं कुवन्ति ; तद - 
 प्रक्षान्तर्दाषश्च 

नुपपन्नम् ; विहरण मुक्त्वा परिपाठात् । तेश्च भमिष्टयनुः स्वान्त प्रयाक्त- 

व्यम् ! धारणाय समर्थमिन्धनमुपसमिन्धनम् महर्कराष्ठाधरानम् । तदाहव- 
नीयस्य छता पूर्वम् ; गृहपतिना संयुक्तो भिरगीहपप्यः तम्यानन्तरषुप- 
समिन्धनम् । क्रं -- बीजवधाद्विभयुक्तम् । विरिष्टं - यद्र यथाङ्तं 

| अन्याहायौषेपदानिवचनम् ; 
तदन्वाहरति--प्रणाशयतीव्यन्वाहायः । स पन्मिन् पच्यत सोऽम्बा- 
हाभेपचनः । प्रभायां भवः सस्व: | आविक्तश्र भवः अविसथ्यः | 
4 तयोस्तृष्णीमिन्धनम् । यजमानोपस्थानदश्नात् " ॥ 

(बृ) केचित्त -ङर्वन्ति --' वाताधकञः प्रयुज्यताम् ' इति लिङ्ात् । 
यज्ञयोगाथंत्वाद्धिहरणस्य च यज्ञायपदाथस्वत् 

तदनुपपन्नम् -- व्यम् --- ' गातुं यज्ञाय वित्वा" इति 
यज्ञसमापिरिङ्गात् । ५अतो वथापादं प्रयोगः । धारण--धानम्-- 

| गादेपव्यपद्ररूढना। 

सर्वषां गृहपतिसयोगेऽपि पङ्कजादिवदेकत्र वतेते ॥ 
हदानीमन्वाहयेपचनशन्दनिवेचनम् ; ̀ - कूरं -- पचनः -' य 

यक्ञप्य कूरं यद्विरिष्टं ` इत्यदित्राक्षणस्य व्याख्यानम् । सभाया - 
| अधिक्रग्रहणनिद्रानम् | 

थ्यः--सम्यावसथ्ययोरिह सूत्रकायसुणादानिऽपि यजमानोपस्थानदश- 
नात्तयोस्तष्णीसुपमिन्धनं कतैन्यम् ; तदर्थं॑तच््छल्दयोरप्यन्न निरव 
चनम् । तयोस्तृष्णी--दशेनात् ~" ्याहयन्तेषु तयोस्तुष्णीशुपस- 
मिन्वनम् | दक्षिणभिरूष्वम् ॥ ४॥ 

 सुक्तोपरि-क. व्यं स्यात्-क, भहिसासं-ल, + सर्ैषिके पु 
तयोः-ख. श. ध. ५ सवविकरत्येशितस्यान्न पाठः-क्. ° यतो--क्क, तयोरपि 
तूष्णीमुपस. 1 सरवेविक्रव्येषु व्याह-क, ध. 
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(मर) तिसूभिस्तिसुभिरबोत्तमां तु जपेत् आहवनीये 
वाऽदध्यात् ॥ ५॥ 

जपे चिव्यस्यापवगेः उपवस्था च| 
भा) ~ सवविकल्यपु ति्भिरितिद्धमिर्विहत्यम्यापवय । अवधारणा- 

दस्मिन्नेव पक्षे उत्तमायां जपः ॥ 

छ) व्याहृति भिरन्वाधानमेके समामनन्ति ॥ ६ ॥ 

(भा) एकैकया श्याहृत्याऽन्वाधानम् । म्बयमातृण्णोपधने समस्तोप. 
[पएकेकष्याहतिद्रहदे तुः] 

दष्टानां विभागकरणात् । ° अत्र तु गार्हपत्यादि । बाजसनेयिनां पराकं 
॥ [ शि ए र, ५ [1 1 = ५८५ नन () ~ ध 

(र) तिसभिस्ति -गैः -ममा्ने वै इत्यनुवाकसमासिम्तिसृभिरिति 
पक्ष। अवधार--जपः - ° अत्र तुत्तमां जयदित्यथं | नेकैकपकषे | 

| सामः सस्य 

आहवनीये वा धवांस्तामिध आदध्यात् पञ्चापि । स्मसमिधामुपरक्षणा्थौ 
संख्या नेतरषु ॥ ५॥ 

एकैकया - नमू -यद्यपि व्याहृतिमिरि्युपादेयगतत्वन बहुत्व 
 व्रहुवचनाात्रवक्षा| 

विवक्षा प्राप्ता ; तथाऽपि भिन्नाथ्वात् । स्वयमा -- करणात् - मूमुव- 
स्युवरितिस्वयमाव्रण्णा उपदधातीति समम्तोपदिष्ठानां सूत्रकारेण भूरिति- 
चेतया व्याहृत्येति विभाग।पदेशात् । अत्रतु-- वेचनात्-- ग्याहतिपकष 

[ ~~ ~~~ 2. षि क त ता 1 

1 तिछभस््तिस।मव्रा इलयन्त प्र थक्सृत्च दत्तस्य । विहव्याुवाकस्य दरा 

भस्य तिस्भिस्तसभिपशभिन्ध इति तन्मत वयङन्वय'. 2 सवकत्पेष्रु-ज. छी नस्नीन् 
सकत्सकृढु *रताभि-ख. +व्यरहूतीलखयन्वा- ज. ८ तत्र तु-ज. 6तु शब्दात् । 

अ 1-क्र. ख. ग. घ--तुराब्दप्रयोगात-घ. 7 नचैकरस्मिन् पक्षे-घ. यनैकेक 

स्मिन् सु. पु.) 
80 एता. 
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(भा) स्थावचनात्। तिस्मिस्तिसभिरेकेकस्यापदशः' । अथ "कर्मानु- 
। भयकल्प्ाः| 

पूवम्-सारस्वतहोमयोः पुरस्तत् ददपूणमात्तविरप्त्य नाभ्यां यावज्जीवं 
यक्ष्ये स्वग लोकमव्नवानि इति सक्तल्यः । सतरकामानां + वा कामनम् | 
सारस्वतान्वारम्भणीयाचतुहत्िणां सकदनपममासाथस्वात् । । यदा 
तलाहारष्थक्ले कामः तदापि सारस्वतह।मयाः(याश्िन्ताधूरम्तात् दशे 
भ काम भदिनभक ४७५ ५ ॥, [0 8 8 1 2.8) ८, कि ए) ॥ तः भ कय ॥. 9 #च 3 -न्वप्थन्त 

[ब्हुवच्रनभवत्रः| 

(बर) वाजसनेधिनां समस्तापदिष्टानां विभागकरणासाकिदस्थावचनात् | 
तिचभिस्तिसृभि-दशः-ताहनिपक्षेऽपि पूरधोक्तमहुप्वविवक्षान्ययिन।- 
हवनीयायव ०। अथकमानुपूषम् - संकल्पः - यवि मानसत्यापार- 

[सक्रस्पाचाचक पव| 
रपश्सकस्पः ; तथाऽपि तद्राचककश्चब्दोच्वारणपयन्त णते "य यक्ष्य 
इ्युक्त्। न यजते इल्युश्वारणपयन्तनिर्ेश्ात् ॥ 

|निच्यक्ाभमनापपत्तः; 

नित्याधिकारेऽपि फरनिर्देभा मोक्षाथत्वात् । नम्मिन्ञपि स्वरनिरद 
रस्याविरोधः । अपरिमितनिश्रयसरूपमक्षवानिलवं स्वथ सम्यस्यक्तं 
पूवम् । निश्रयसाथिना तदपि नाभिस्धातत्थम्तयमी पक्षाः । स्वका 
मनमू-युगपत्कामनापक्षे ॥ 

ननु किमिति सारस्वतहामया; पूवं संकल्पः यावता पौणमा 
स्वारन्न कर युक्तः ८ उच्यते सारस््-भत्यात्। सकरभयारसाषा। 

| पुरम्नात्सप्रःसप 
रणसंकरयं छृतवैव तानि कर्तव्यानि । यदात्वाः रप्स्ये इति संकल्पः । 

तन्यवप्तध्यवेष्यत तुप्मसुपन्नारमनीनी (द), = कमानुषृष्यम्-अ, 
द.अ. अनांकामनम्-ञ्ज. 4भयातथा (इनि सुद्रतेनि पादः), तखामाग र~ 
क. " मयोधिन्ता । द्ष-दक्च. 1 भकाठन-कर. भः कमः प्च, भन तदम 
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(भा) पृणेमासावारप्स्ये ताभ्यां यावज्जीव यक्ष्ये त्रिंशते वा वकौणि 
"जीर्णो वा विरमणं करिष्ये इत्यतावदुक्तवा हुते चतुर्होतार ° परित्यक्ते 

चासो दशेपूणमासाम्यां यक्ष्ये स्वग लोकमवासवाश्नीव्येवमादयः कामाः ॥ 
[वपनक्राटः] 

पोणमास्यादौ वपनम् ॥ 
[्रथमद्धितीयादि पयागभेदेन तद्धिरोषः] 

ततो विद्युदसीत्यश्वरान्न(नात् ॥ 
7. 1 कि जत 

(बु) नात्र कामः फर्निर्देशः ¦ ताभ्यां--करिष्ये -- 'एतावदुमयत्र 
साधारणम् ॥ 

हत्येताव-कामाः-- पौणैमा्प्रयोगादो सारम्बतहोभयोः पुर- 
[सक्रट्य येखश्चषयं अ्रयोजन च 

स्तान्नित्याधिकारं संकल्प्य प्रयोगादौ कामसकल्पः । तदाग कामाश्धि- 
कार ्रसङ्गन नित्याधिकारस्यापि सिद्धिः ॥ 

[पनस्य फल सक्तस्य च| 

पोणं -- नम् ~. " वपनस्यापू्ौश्रयपुरुषयाग्थत। " पादनेन 
पुरुष "सस्कारत्वादरोपूणेमासाभ्यामेकापूवसिद्धेः तयाग्यता पणिमस्याद्ा 

3 सृङ्कृृतेनेव सिद्धति नोभयत्र वपनम् । अत एव ' अप्यल्यश। मानि 

वापयते ` इति प्रतिषे वपनं वाजसनेयिमतेन विकस्पेनोपदिष्टम् ॥ 
[चपनादृध्वं विद्यदसि | 

ततो विदयु- प्नानात्--पवैणि  केशदमश्च वापयत इत्यक्त 
उपस्पश् नाक्लानात् वपनादूष्व व्रिद्यदसव्युपस्पशनम् ¦' 

1 न न ५५७०५५५० 
क । थनः भष कमन कथ जक [1 1 

1 जीर्गोविर-ख. 2 तरिल्यक्त-ञअ. ° नीलयादयः-द्. अज + दयत्राना- 

म्नानात्-क. व्याश्नानात् -ख. 5 नात्र फलान-्. 6 इपिसाघारणम्-घ, 

7 कराम्यायिकार-कर. 8 धिक्रार प्रयोगध्र-घ. पप्रसक्रे-क, 10 पोणमाल्या 

पुवाश्नश्र-क्र. 11 पाःनद्रेण परुष-घ. 12 सस्कारकत्वा क. 18 सस्त 

नैव-ख. ग. घ. 



५)() आ पस्तम्यश्नौनयत्र पममपत्र प्रपमः पत म. ५, भृ. 

(भा) ठनो ' विहरणं जपः समिन्धनमिति क्रमः प्रथम | ` भन्यपु 
हुत्वाऽभिशोत्रे अमुना यक्ष्य इस्युक्ला कामा वपनम् । । व्िदुद्रसि तता 
वरिहरणादि ॥ 

सङ्कल्पपाक्दपफन्ट्म 

 ग्रदि व्वसंकल्पिते कना ^ वियुदसिकमा वा : क्रियत 
ज्ञायत कस्य करतोरारम्भ इति । उपदशा वपनं विच्युदमि क्रतुसङ्कन्पः 
कामे ˆ विहरणमिति ॥ 

(घ) संनयतः पराकशाखां समीशाखां वाऽऽहगति 
परहपणौ वदुक्षाखमग्रतिद्यष्काग्रामसुपिराम् ॥। ७॥ 

सन र्यर न्व 

(भा) वस्मलदयुभिरोषधीम्य दन्द्रस्यद्वियं सनीतमासनि तम्मा "दधि 
च पग्रश्च भात्राय्यम् । * यत्समनयन् तस्मात्ाय्यस्य साताग्यस्वम् ' 
इति । तेन यो यजते स प्रत्ते्रननिघ्युच्थरने | तभ्य पन्ञेयतेः । पलाश्चम्य 

| प्यागारम्भरस्सङ्कल्पः 
(ध्र) ततो- णमू-- यक्ष्यमाण इति प्रयासारम्पपूत्वमचमम्यतं । 
अतः संकल्पस्पागव युक्तम् ; सकर्पम्य प्रयः रम्मरूपत्वादरिति ॥ ६ ॥ 

| सान्न(स्यनिर्जचनारः. 

यस्मात्पद्युभिरो--व्यत्वम्--हृनद्रस्य वत्र जघरुष दत्यादि. 

1 विदरणं जगः -क्र. ग्व, गहपति स मन्नमु प वन्माददिननीमं 
पणाय दक्षिणास्स्तदायतन नधानं वहरणम् | (धरा, ५, ।न.) "कमः प्रस्यपु नु 
ग. ज. कमः प्रथमोऽन्धपु -त. ४ अन्येषु तु हु-द्य, ॥नना विराम, 
ग. घ्र. रयदद्यनकनपिति स्वे. ग. घल, (विदु -क्य. ग, विकर धश्च. 
1 वा यजमनि प्रधमयुक्ततवात्कि घ, "विरणन् न्न, ॥मान्नान्य न मनार्दिके 

दधिपयसी । ताभ्यां प्रवरतेज्थः सप्नवरननिद्युन्रते (र), ।/ दधत यसोह्तान्नाः +न 
स्या-क, 



(भा) शसा -पलश्चशाखा । रम्ारशाखा-भर्मालाखा 1 तामाहरभ्ति । 
पणानि-- पत्राणि ॥ 

 सनयन दव्य वर्फलम् | 
सनयत इति वचनात् सान्नाय्याथां शखा नोपवेषार्था । 
रोकप्रापिद्धानां द्रभ्याणाश्ुपादानमिहानुपदेशात् । बहूनि 

पणानि बहयश्च च्चाखाः श्यम्यादशाायाः । अभ्रं प्रत्यदयुष्काः अप्रति 
शयुप्काग्रा । अघुषिरा -- यस्याः नान्तरिद्रम् ॥ 

(घ्र) यं कामयेताप्शुस्स्यादित्यपणां तस्मे श्ष्का- 
ग्रामाहरदपश्चुरेष मवति ॥ ८ ॥ 

यं कामयेत प्यमान् स्यादिति बहुपर्णां तस्मे 
बहुश्चाखामाहरत् पञ्चमन्तमेवेन करोतीति विज्ञायते 

[सूजसभतः श्रतिभावः| 
(भा) अपद्युत्ादयः परतिषधाः अनिष्टत्वात् । न ह्यशुममृलिक् चिन्त- 

येत् ! सूत्रकारमतिश्च पदाभ्यासप्रातिषेध इति ॥ 
| 1 1 त त 0) 8. न न ना रम 

(घ) त्रा्यणे सान्नाय्यशब्दभ्य निमैचनमुक्तमित्यथैः । पणीनि-पत्राणि 
इति बहुपणामिति पणेशब्दस्याथः ॥ 

[उपवघषादानम्] 

लोक प्रपि--पदेशात्--इह विरेषानुपदेशात् पौणंमास्या- 
सुपवेषकाष्ठाचपादानं शाखाभावेऽपि ॥ 

अपञ्युत्वा--चिन्तयेत्--यजमानस्य ॥ 
[वाक्यस्य प्रनिषरेघपरना| 

सुत्रकारमति-षरेधः;- "य कामयेतापद्युस्स्यादिति पद्चीं 
न तमन न 8 कै, स्दने चक्क क्क भ कक 

1 तामानयति-क्र. ्तामाहामति सनशथ्तः-ग, द्रव्याणां कायो 
थनिाम्-च. + अस्यारशा-क, ग. ष्का अघु-ञज, 5 यं काश्येतापद्युस्स्या 
दिखगुणायाव्रजनाथं न तु अध्वयुकामवशात्तस्या एव ग्रहणम् । यजमानपरिकौतस्य- 

तिजः तदहिते प्रवतनायेग।दिति तु दत्तः, 7 प्रिप्रेधरित्वति 



22 आपस्तस्बश्रौतधूत प्रथमथश्च प्रधमः पट्ट |स. १,६६.१ 

[श्रनिन्यायमाध्यानियार 

(भा) उपदेलोऽध्वयैकाम इति । बहुषपप्रणंमाथमिति न्यायः । 

(घ्) साया प्राच्युदीची प्रागुदीची वा मवति इष 
त्वज त्मेति ' तामाच्छिनत्ति ।॥ १० ॥ 

| ्राह्याश्चास्ा। 

(भा) रत्तरा सेव केरा सम्या नान्यरदुर्थितम् । वृक्षस्य श्राची 
उदीची वा ब्रह्मणऽधिङ्ृतत्वदिति + 
[8 । 

(घु) तस्येडाषुपहथेत ' इत्यस्य प्रतिषेषपरत्वेन "पद्रास्यासभ्रतिपधे इति 
सूत्रकारेणीक्तत्वात्  ॥ 

|न्यायसमन्वमरः, 

उपदे--कामः;-- सूत्रकारेण कमोपदेश्चात् ॥ 
बहु --न्यायः --उत्तरविधिप्रथेसाथा पूवस्य निन्दति । तस्मा- 

हहुपणोप्यापदि आद्या ॥ 
[म्राह्यशोसाविष्ापादलग्णम् ' 

उत्तरासै--स्थितम्--- स या॒आच्युदीचीति सेष्युपादानं 
यस्या ९ नान्यदुस्थिते सैव कवर अहीपन्येलिवमथम् । र्तरेति 
बहुपणामिद्युक्तवा पूवनिषिद्धापक्षयोत्तय ॥ 

दिगवधिः, 
वृक्षस्य--धिकृतत्वात्- ह्म वै पणं इति प्रकृत्य माची 

माहरेदिति वृक्षापक्षया प्राच्याधवगतः | 
मि # क) 

। एवं णा भदहाय। दाला यस्थ मृक्षस्य पआगादिषु दिप वध्रतासवनि 
ताम्च्छिनत्ति । भवेद्यन्तेन वाक्यं भक्तव्यम् (स), ० प्रार्च्य) 
° पदाभ्यसप्रतेषेध इति वाकयस्थार्थः हदतकलम भाष्यव्रनिभ्यां विभद्रामक्िष्यति 
^ एतत्सत्रतुल्यश्तिस्थके निषेध एव सूतरक्ररेणेक्त दयरधिक्म् (मु.1.) 5 न्थहुपरिथतं 
सुषिरत्वादि-मु. पु. पा 



ख. १, सृ. ११.] श्रीरामासिचिद्ृत्तिसहितेधूस्वामिभा्यभूषित र 

(भा) लोके यदनथंकं तत्पुनरुक्तं तद्वच सूत्रकारव्यवहारः । अतोऽ 
न्वदिशेषूपसगे "बहुत्वे च न दोषः । उपदेश 2 मतादुच्यते पहारः । 

[शाखाच्छदक्रमः| 
या त्वविरुद्धा श्तामेवाच्छिनात्ि यथाऽन्या न छिद्यते । पर्णमपि 

आच््छिनस्येकयलेनाविश्रान्तः ॥ 

(घ्र) अपिवा इषे त्वेत्याच्छिनत्युजे त्वेति “सनमय- 
त्यनुमाष्टि वा ॥ ११॥ 

इ।त अरथमाखण्डका ॥ 

[सक्षेपः कचिश्नादतस्सूत्ङ्ता, 

(ब) रीकेयदन-न दोषः-भस्याथैः--या प्राची तामाच्छिन- 
तीत्यायनुबन्धानां प्राप्ताथानुवादित्वेऽपि न दोषः। उपसगेशब्दोऽ- 
नुबन्धपरः ॥ 

| ग्रत्तत्पदरकृत्वम् | 

उपदेश्चमता-नङद्यते-- या तामितिपदयोः प्रयोजनं यस्यां 
लाखायां छि्यमानायां शाखान्तरं न छिधते ॥ 

[यश्रत्यादिनियमफखम् | 

पणेमपीति- तथाचामावास्यायां छेदननिषधस्परतिरप्यनुमही- 
ष्यते ॥ 

[कदव्यतिक्रमेविदाषः। 

आच्छिनस्ये-न्तः--अविरुदशाखाच्छेद नाभावे एकयलेनैक- 
पणेमात्र श्स्याच्छेदनमिदयुपदेशपक्षः ॥ 

1 उपसरीबहुत्मेऽपि-द्य, बहुतऽपि -क. बहुषेषु च~-ख. ° मता 
तूच्यते-ग. 3 तायःच्छि-अ, ^ सन्नमयति-ऋञूकेरोतिवक्रतवे । इतरथ। 

भनुरोममनुमा्टिं (र), 5५ द्ने-धर. ॥ स्यापच्छे-द्य, 



आपस्तम्वश्वानमूतरे प्रषमयश्च प्रधमः परः प. २. १ 0 > 

[क्सव्यस्वसपं अरध्याद्वागनिय्श्च 
(भा) सन्तमनमूजूकरणम् । मुखादारस्या ध्मात स्पनगनुपाजनम् । 
छिनद्मीति सन्नमयार्माति केविदध्याहा कृ्र्त्यपृणार्थपु ; नतु नन्; 
४सूत्रकारानुपदयात् ॥ 

ति प्रथमाम्वाण्डक्मा | {, ११ 

(घ्र) शमां प्राचीषुदीचीमिषमूजमभिसस्कृताम्। बहु- 
पणोमद्यष्काग्रा हराम पडुपामहामत्याहरात।1१।।१२ 

[पाशुदीीरूपदिस्य्यवम्थराहनुः। 

(भा) जआहरणमश्रः " प्रागुदाच्या मवि कथित शङ्खान ' । " अतित्र 

तिवां ;" क्रथम् ८ उच्यत; --भापिभाक्तसुदरक्तनव्याधाने टि । भनूहश्च 
क, १५०८०५ ५१ 

(व) सन्नमनम-नम्-छदनमदनत्यादिविधानति । 
किनथ-र्थेषु- इष त्वा छिन्न ऊर्जच्वा संनमयामीति॥ 
न तु-ज्ात््- यथा महेन्द्रं मदन्द्रयाजिनं इसयुपदक्ष्यन ॥ 

हात परथमा स^, 

| दिङ्नियामकलिव्रणम् | 

आहरणम- लिङ्गात् ;--दमां प्रार्च॑सदीचीनिलयुभयनिर्देश्ात् 
केवरप्रानप्राजुदीच्यां वा नापपद्यत इति ॥ 

| अनिवस्यनृद्टनुधिकरण भ्) 

अनिषृत्ति्वा--त्याधानि ; तम्यां प्राग श्राखापवित्रमत्या- 
दधाल्युदक्प्रातरि्याधनि यद्धानि प्ाक्तगुदरक्त पतेदननाच्यत इति सवे. 

पक्षेषु मत्र इति । अनूहश्च-संस्तवनात् ;--केवले प्रात्गोहातमके 
वायव्यं पयो भवतीत्यादौ धङृतिस्थम्य सेम्तवात ॥ 

 सूत्रकरणचु-ज. ` 2 प्रादुरोचारिकतवऽ५ मन्त्रस्य आनयुदीनयै।र 
मिष्रत्तिः राखाजालयाभप्रायात् (च). भगन्प्रा.-न्ल, 4 सते श्राया--ध्र, 

° लिङ्गत्केवित्-क, “" अनु्रसिवा स्व, ए एन्यत-कर.श 



खं. २,स्. ३.] धरीरामभिचिद्र्तिसहितपूर्तस्वाभेभाष्यभूषिते 26 

[दिग्येऽपि मन््रानिचरत्तिः अनुहस्तद्धेतुश्च] 

(भा) केवरेऽपि प्रातदोहि । प्रकृतिस्थस्य ° संस्तवनात्। जालिक्याचच 
संस्तवः; यथा नवेषु खाङ्गरुषु एभिवेयं जीवाम हति» । (खया होता 
संतनोत्यधैमासान्' इत्यधमाससंतानः प्रकृतिस्थ उच्यते । विङृतावपि 
तदेव । कारान्तरे वतमाना स्तुतिरिति ॥ 

(घ्र) वायवः स्थोपायवः स्थेति "षडवरार्ध्यास् 
वत्सानपाकरोति ॥ २॥ १३॥ 

दभेदेभं ' पञ्जीरेबा ॥ ३॥ १४॥ 
| मन््रावृत्तिस्तद्धतुश्च] 

(भा) प्रथक्ररणं मातृभ्योऽपाकरणम् । तत्र मत्रावृत्तिः परतिवत्सम् | 
एकयलेनारुक्यत्वात् ; यद्यपि बहुवचनम् ॥ 

(ब) कथं वैकरतशाश।यां तस्संम्तवोपपात्ति !-जायेक्याच संस्तवः;- 
राखाजाल्यक्रत्वात् ॥ 

दशन् 

खक; वथा--जववाम ई 

लङ्गल्सजातीयत्य “ स्सस्तवः ॥ 
तथा ; --त्वथाहोता -- स्तुतिः ;--तथा च;--इषमू्जम- 

भिसदस्कृतापिति मूतनिर्देश उपपद्यते ॥ 
| आच्चात्तहेतुतिवरणम् | 

तत्र~--क्यत्वात् ;--यद्यपि बहुवचनात् स्यायुक्तत्वम् ; 
तथापि सह्ृदनुष्ठाना " शक्तः अप्तमवतां मन्रावरत्तिरिति भवध्यावृत्तिः। 

1 हे तान दोदेव-क., > स्थस्य प्रागुदक्त्वस्य सं-अ. संस्तवनादिति-स्. 
४इति। यथा वा वेदै; तरवर-ख, इति । यथा वा त्वया-अजज. ५वपि 
वेदाकृतः कालान्तर वत॑मानायाः स्तुतिरिति-ख. अ (विज्ृता्वपि वेदस्यकालान्तरे 
वर्तमानस्म स्तुतिः-मु-पु-पा). 5 स्थेति तया-क. 6 अघ्राधंशब्दः स्थानवाची 
बहुषचनं तूपरमन्चवत् सर्वमेक्षम् । (₹). 7 पुरं स्तम्बः(र). -अ. 8 संस्तवः । 
वेःच-ग., + शक्तेः बेहुवचनस्याविवक्षा असं-क. 

धः] 
ति; अग्रवततेष्वपि कषणे पूव. 
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[पडवराध्यपदाश्रः सनान्नम च| 

(भा) अवरो भागष्षरृकलः । कुम्भी पमरध्रेति वूत्रान्तर । प्रर 
स्तम्बः: ॥ 

(ष) देषो वस्सषिता प्रापयस्विति शाखया गोचराय 
गाः प्रस्थापयति ॥ ४॥ १५॥ 

(भा) गावो यत्र चरन्ति स गोचरः । तदथ प्रस्थाप्यति | 
[मश्रयन्तानदनाश्रुनिहनुश्च, 

अधश् सान्तेन मत्रेण देवभागत्यपि सञ्यन ने तपनः +| 

(रु) बहुवचनम्याविवक्षा । अवराभागष्षरूद्खत्वः $ पटवराध्यानित्यपे- 
ब्दो भागवचनः । अवराधसंबनिधिनो वस्सानवराध्यानिति ॥ 

| मनान्सगादायः, 

कुम्भी परार्धयेति पत्रान्तर ;-अवरभाग निर्दिष्ट परमागा- 
क्षायां ° यावक्कुम्यीपूरणदरोहनसमथगवां वत्सानपाङु्याद्धिति सूत्रन्तर- 
वचनम् ॥ 

[अनुपद् ननादतुः| 
अधं रम्यते ;-आवपाठस्य " द(रपोषटाथसयात् । न तूपदेन्च 

इति ; ब्राह्मणे देवेभ्य पवना इन्द्रायाप्य।यवतीतीन्द्रसयन्धावममात् ॥ 
| गोप्रस्थापन इदात्रापि व्यवस्थापनम् | 

7 अन्न इन्द्रम्रहणं प्रदशनार्थम् । तषां महेन्द्रो देषतेति 
महेन्द्रस्यापि स्वराखोक्ततवात् भत्रपटि देवताविशेषा्निरदुश्ाश्च यथाधिकारं 
म्यवस्थया देवतोपरक्षणम् । बहु ईति वाग्विसर्गवियिविशतरे यथा- 
देवतमेव परसोतीति * दशनाच्च ॥ 
1 

1 पुज्ञीजः-स्तम्बः (सु-पु-पा). भस्तम्भे-क. ख, गमने प्रन, 
4दश इति- ख. अ. ° ग्रवल्छुम्भीपूरणसमथरोदनं गवा --क, १ दषारत्वात्- 
य. घ, 7तच्र~घ, + प्रददीनाश्च-कः, 
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(भा) नवतते प्रतिगु ; ` यचेकयलेन प्रतिष्ठन्ते गावः ॥ 

(शू) प्रस्थितानामेकां शाखयोपस्पृशति दर्भैः दभ 
पुञ्खीरेष ॥ ५॥ १६॥ 
शाखयापस्पशचनं तुष्णाम् ॥ 

[गोपस्थापनमन््रपाटपक्षौ 

(स) ` आप्यायध्वम*्धिया इन्द्राय देवभाग मेके 
समामनन्ति । महेन्द्रायेव्येके ॥ & ॥ १७॥ 
समामनन्ति-परिपटन्त्यन्ये शालिनः ॥ 

(घ) इन्द्रं °निगमेषृपलक्षयेदिन्द्रयाजिनो महेन्द्र 
महेन्द्रयाजिनः ॥ ७॥ १८ ॥ 

निगमाः-मन्राः । उपलक्षणं क्षपः ॥ 

(घ) शुद्धा अपस्सुप्रपाणे पिबन्तीः शतमिन्द्राय 
शरदो दुहानाः । रुद्रस्य हेतिः परिवो ब्रणाक्तिति 
प्रस्थिता ° अनुमन्त्रयते ॥ ८ ॥ १९॥ 

0 । ॐ ४७ ॥ 1 ॥ १ [1 

(ब) नावतते-गावः ;ः--यलान्तरेण प्रस्थापने मन्त्राढततिः ॥ 
४९ भा क (अ (० 

इन्द्रायदेवभा-त्येफे ;--इति शाखान्तरोपदेशः । तस्मिन्नपि 

पक्षे व्यवम्थयोपरक्षणम् ॥ 

1 वेत्सधिनाक्तानां युगपत् दाक्यनिष्कासनत्वान्नमन्त्रात्तिः (र). “~ प्रस्था- 

पनमन्रस्य शाखान्तरीयौ पाठविकारो दशयति । (र). 3 घ्रथा-क. 

4 मिलेक्रे-क्ष 5 निगम्यन्ति गेषु हविषः प्रतियोगित्वेन स्पेण देवतास्ते गन्त्रा 

निगमा: (₹). 5 अनुपूर्वाऽभिपूरवश्च मन्त्रयतिः तदभिसंधाय मन्त्रोच्चारणे प्रयुज्यते 

अभिपूवस्तु तदिमन्नेवाभिसुख्याधिकः (रु). 
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महन्द्रनिधि्वम्नद्धनुश्च 
(भा) इन्द्राय शरद इति ;--नात्रमहन्द्रः' ॥ 

अवतमानप्रयागा यम्माहुःच्यने । अनुमच्रणम् ` नमनु्धाय 
वचनं तन्मुखनेव ॥ 

(घ) ध्वा अस्मिन् गोपती स्यात ब्रह्नीरति यज- 
मानस्य गृहानभिपयौवर्वत " ॥ ९।। २०॥ 

| अमष भ्रः 

5 गृहानभिष्खः पयौवत+ ॥ 

(ष) यजमानस्य पशून् पाहीत्यग्नष्ठऽनस्यश्रधरगार 
वा पुरस्तातपरतीची ५ शालाष्ुपगृहति "पात्रा 
वा| १०।२१॥ 

अवृत्रद्थधार्या 

(भा) अग्गारे यत्तिष्ठति निवपणाथमनः नदमिष्ठम । अभीना 
मगार सम्मयगारम् । पुरम्तात्- अनसोऽमययासरम्य वा पुगम्तात् | 
भते, भभ थ ॥ षैः णज के पण + मक 

जु) 'नात्रमहेन्द्रःः--उपलक्षणीय. ॥ 
| महन्द्रध्रातिपधहनुधिश्चर्णम | 

अचतेमानग्र-दुच्यते;--शतनिन्द्रय श्ञरदा ददाना इति 
रतसतत्सरसवन्धिदोहनाभिषानना " वत्तमानपरयागनिर्ेश्ात् असमवता- 
मिषायितवात् ॥ 

1 महेन्द्रः । वतमान-ग. आवममानः-क्. दः वमान. ग, < म॑स्मा 
उच्यते-क. ग. भतदभि-क. तमभि भ, तदेनु-ज. +अभिमुखः प्रतिनियत (र), 
॥ गृहायाभिसुखः-क. गृदा्षसु-छ, वथाद्रा-कृ, हृदं भाष तदति चं 
भारद्वाजमतन महेन्द्रोपलश्षणमिच्छन् {. रस्प्रति दलः । कर्तम गद्रभखस्थ ४ देना 
संबन्धवेधकतया नेगमत्वमपीरछति ! भाध्यनृत्तकार। तु भान्नानर्नोय मास्यनत् 
दोहनेन प्रयोगामचतवाधकन्वं मन्वान ४ ५ अवितमनि क. ग्.ग. ध्र. 
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(भा) प्रतीचीं ~ । प्रत्यगग्राम् ; अपरतो वा प्रागग्रामुपगूहति--अप्रकाचं 
करोति ॥ 

| मन््रनियमनम् | 

मूलतो निधाने संस्कारे गो काटने ›कृताथोयारश्चखायाः “ 
° अतः परो निवृत्तिः ॥ 

(सू) यो वा अध्वर्योगहान्येद "गृहवान् भवति। 
आचतर्थात्कमेणोऽभिसमीकषेतेदं करिष्यामीदं करि 
ष्यामीत्येते वा अध्वयोगरहा य एव पेद गृहवान् 
भवतीति विज्ञायते ।॥ ११।॥ २२॥ 

इ।त हताय ण्डका ॥ 

प्रथमःपरटसः ॥ 

| अध्वयुशब्दाथः कमाङ्ग ज्ञानम् | 

(भा) सध्वदुरष्वरस्य नता । तस्य यो यजमानो गृहान् वेद कमाणि ; 

तस्याऽपि गृहा भवन्तीति ' फरुस्तुति 
श त 0 11 

(घु) गोका-निग्रत्तिः;ः-- पदानां गापीथायति लिङ्गात् । उपगूहनं 

संस्कारो मंप्रम्थापनाथश्चासाय।; ॥ 
यो व जध्वरयोगहान् वेदेव्यस्या्थमाह ;-तस्ययो-कर्माणि ;- 

गृहशब्दः कर्मणि वर्तते| अध्वर्याः कमणां यजमानन वेदनं कमाङ्गम् | 

तस्यापि-न्ति;- माणि भवन्तीति ॥ 
फल्संस्तुतिः--फर्विधिः ॥ 

1 ् रच्म्गतां ह प्राग्गताभिति तु भ्दरदन पालन-ख. 9 करृताधाया 

अतः-अ. 4 लाखानिध्रानं मान्धुपयोगाथम् ; न वत्स्ापाकरणदषः । अतः पाशावपि 
भवघेवेति रुददत्तः 5 नस्मात्-क्, “ गृहवानव १-क्र. 7 वदनस्य पराथै- 
त्ात्फल्वचनं प्ररेचन।भ ततश्च यजमानस्थतरेदमेवं विदुषः फलमिति न रद्कितन्य- 
मेति (र). 
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् (भा) कम॑ङ्गत्वात् ज्ञानस्य; न ह्युभयं कुयात् क्रतूपकारं फलं 
चान्तरेण वचनम् ॥ 

। सूत्रायुक्त व्यधस्था, 

यानि स्वनिबद्धानि सूत्रकरिण व्रा पै भप्तद्शमिद्यवमादीनि 
तान्यपि याजमानानि ' अनियतानि फलमम्तुतेः । केमङ्गितिनाविधा- 
नात् ॥ 

। अवधानम् ` 

समीक्षणं - अध्वर्यो स्वकभणां ध्यानम् ॥ 
। अध्ययुकर्मगणनम् | 

प्रणयनं कत्वा अस्मीनन्धाधाम्ये ततदशासराऽऽहरणम् ततो 
पर्सापाकरणं -करिप्य इत्यवे "चतुणा चतुणामिष्टि "पञयुजन्धधु | 
एवमेते कमपदाथौ अध्वर्योगृहा इति ॥ 

[1 ५५ ५४०। 

(बृ) कमोङ्गत्वा वचनम् ;--भत। नित्यवथजमाभन कर्मेदनं 
कतेग्यम् फकठेच्छया विनापि ॥ 

| अनेग्रत्याचवर्णम् , 

यानित्वनि -नावेधानात् ;--य एवं पद् प्रतियज्ञन तिष्ठति 
न यज्ञाद्ध दत इति सप्तदश्रस्ववेदनस्य फरसंबन्धावममाधाजमानलं 
सूत्रकारेणानिवन्धनादनिष्यतखभ् । यो वा अध्व्[रिति बु सूत्रकारेण 
बन्धनऽपि कर्मणामङ्गतयाऽनित्यतास्फसभावः ॥ 

| अध्वयुक्मध्यपस्था)] 
एवमेते-गृहा ;--मभिसमक्षणमाध्वयैवम् । वेदनं ग्राज. 

मानम् । तत्र वेदने चतुस्संश्यानियमो नाम्नि ॥ 

1 फलस्तुर्यनथरतनि । सर्म क्षणस्य म, ञज. = रम्र्मद-न्न, भ. 
श 6५ ज (९ ‡ चतुणामिट-ख, द. + धद्ययन्पेषु ध्यानम् क. ख ग. श्र.(ग्र्ति-पु). 
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0 क (क [सूज टीचिशेषपरिचयः 
(भा) यत्नराविकृतं बह्मणमुच्ारयति तत्र विज्ञायत इत्याह ॥ 

[सौजक्रमशब्दरा्थाध्व्ुराग्दानुगुण्य 
उक्तं चेति पदाथप्रमाणं कम । उचितपदमध्वरवाचीति ॥ 

इति धूस्वामिभाष्ये प्रथमः पररः ॥ 
भभ 

(सू) उत्तरेण गादेपत्यं असिदोऽश्वपद्यरनङत्पश्चुवा 
निहिता ॥ १॥ २३ 

थत जम कज १७ त मा ता णा म = 1 कि । 

(घृ) यत्रावि-यति+-प्रस्क्षं पल्यमानम् । इत्याह - सूत्रकारः ॥ 
उक्तं च-त्रयो वे गतश्रिय इव्यादिषूक्तमिति मिर्देशेऽपि प्रलयक्ष- 

ब्रह्मणपाटोपन्यास्तः । उक्तं चेति-1 उक्तमित्यत्रापि चेत्यथेः ॥ 
[सोचस्य कर्मपदस्य निर्दरः 

पदाथेप्र-कर्म ; -आचतुशत्कर्मण इति कर्मशब्दः पदर 
परः । अतः साखाहरणपदाथेः छेदनाघाहरणान्तः । एवमन्येऽपि 
पदाथाः साङ्परथानां एकेकं कमं ॥ 

[परत अध्वयुशन्द्राजगुण्यनिवा<.ः] 

उचितप-चि ;-- अध्वरशब्दस्य सोमयागवाचित्वात् अध्व- 
यरध्वरस्य नेतति दशंपूणमासादिकतैरि गौणतया ओचिल्येन वतत इति ॥ 

इति दहितीया खण्डिका. 

हात कौरिक्रेन र॑मेणान्निचिता विराचेतायां धूतैस्वामिमाष्यन्ततो प्रथमःपटल.. 

क 1 11 वा 
भसत मयोभवे 

1 उन्तं चेदखत्रापि चे-घ. अच्रापिचेलयथ॑ः (सु. रा). 
[, कि , ष 1 त त 



-;५) आपस्तम्यश्रनसन प्रममग्रशच द्वितोयः पललः [य ३, ५१, ३. 

(भा) उत्ते गार्हपलयमिल्यनवरदूरवानी । अषटपरात्तरतौ गार्हपल्यस्य 
असिद्। -दात्रकः । । पशुः - पश्वह्किः । अनो वहतीत्यनद़न् ॥ 
(घ्र) देवस्य त्वा सवितुः प्रसव इत्यमिदमश्रपत्र 

वाऽष्दत्त । तृष्णीमनडत्पञ्युम् । २॥ २४॥ 
 विरिप्याक्तिफलटम आदानकमश्च 

यदि "नीच्यत तुप्णीमनडुत्पगमिति " अथा । ् नीयतान्यरनापि | 
^ अताऽध्वयुरादयात् तुष्णीमितििधिः । वाग्यत आदत्त दृतयुपदश्चः | 

(घ) यज्ञस्य घापदसीति गाईपत्यमभिमन्त्रच प्रतयष्ट 
रक्ष; प्रतयष्टा अरातय हत्याहवनींय गा्षपत्य 
वाऽसिदं प्रतितपति ॥ २॥ २५॥ 

। अन्यत्रास्याभिनखण) वितावगय्यकन्णाद्ि च 
(भा) अभिमत्रणं प्रतिततपनाथम् । तस्मादराहिवनीयन्यापि ; यद्वि त्मि- 

 य्र्दिव्यादिनिमक्षनाःनश्रम 

(र) यदिनोच्येत-न्नीयतान्येनापि ;--अन्भनापि त्वनार्थम् 
नाप्वदुरादद्याद्ादानकट | 

[काम्यनसश्राल्याभ 
अतोऽध्वं त्युपद्शः ;-- तुष्णीं प्रहणं वराग्यमनाथम् | अ 

परा्तमादानमनु्य अिद मच्रनियमति । णप हि नटनं कत 
भवर्ताति वचनादन्तरणापि तुप्णीमरहग्मध्वयुणवानङखदुराद्रीयत मच्राश्च 
निवतेन्त इति ॥ 

। पद्यः (वास्य (र), वदरत्रस्य-क. यनान्यत न्न, ^ भित 
तद्थाक्ञी-खे. मिति अदान नततदध्वयु-ज. "+ जमित नाध्वदु-क, ?नद. 
चजदुरादयादिति्विधिः । व्यत अदेयादि-सख, 1, तदण्वयुराददातीति विधिः । 
ष्यत आददाती--ग, (1, 



( + भ्र [= (~ ५ खे. ३, सू. ५.} श्रीरामाभिचिदत्तित्हितधूरतस्वामिभाष्यभूषिते ॐ 

(भा) स्तपनं क्रियते तस्यैव चोत्तरतो निधानम् । गाहंपल्यग्रहणं खाप. 
दाभिमत्रणनिवृत्यथेम् । ̀  प्रतितपन एव वा विकल्पः । निधानमुक्तरतो 
गाहपत्यस्येवामिमन्रणं च 2 }; 

© 

(घ्र) न पश्यम् ॥ ४॥ २६॥ 

शि  प्रतिषधप्रयाजमविशषः 
(भा) ` परशोस्तपनभतिषेधात् “वेकल्िकेषवेकस्मिन्नपिं विधिरूपदिष्ट 

+ 

सवार्थो भवतीति 5 ख्याप्यते ॥ 
(घ) ब्रेयमगादिल्युक्ता उवेन्तरिक्षमन्विहीति प्राची- 

भुदीचीं वा दिङ्चमभिप्रतरज्य यतः कुताधिद ममयं 
बहिराहरति ॥ ५॥ २७॥ 

[निचृत्तिदेतुः, 

(बर) माहे-निव्त्यथेम् ;-परकृतलवात्तदमिमन्रण्परापतः; उपवेषमाद्य 

रक्षसः पाणं ददासि बुधिय इतिवत् ॥ 
[विकस्पन्यवस्थाहेतुः] 

प्रतित --स्पः;--यत आहवनीये हविदश्रपणपक्षे शुपांभि- 

होत्रहवण्यो 7 स्तत्रैव प्रतितपनेऽप परत एव प्रयोगदशेनस् । आहवनीय- 

होमपक्षे* च होमाज्ञानामपि शयुन्धनपरिस्तरणादीनाभितरव्रो दशेनात् 

हिरण्यकेोशिमताच ॥ 
[ख्यावना नापिश्ष्यते| 

पर््ोस्तपनप्रति-- ख्याप्यते ;--उपदेश ” एष साधारणः; 
यथा व्रीहिषर्मोपदेशो यवेषु ॥ 

1 का त 1 7 त 1 
जा क ७०८५०५ ननाम ना क क एम मि ॥ + 

1 प्रतिताप एव वा-अ. 2 च हिरण्पकेशिमतात्-अ. ° पश्वेस्त-ज. 

+अनिकसाधनविकल्पेषु मुख्ये कृतो विधिः सार्थो मवतीति (रु) 5 ज्ञप्यते-ग. 

6प्र्निः श्च. स्तत्रैव तथा प्रथोग-क. (यु-रा) तत्रैव तप्यपरत एव १-ञ्च, 

क्षे होमा-क. (सु-रा) ५ द्शानम्-ध. द॑शेनत्वात् इच. 10 उपादान एवञ्च. 



४, भपिस्तम्बश्रानम्त्र प्रथमप्रशच तीयः पटः खि. ३. १, 

| मनस्य नियमानियमोः 
(भा) ' खीरिङ्गनिरदेश्ञा(खा)त् प्रथमगाद्धि-त्यसिदे मत्रनिवरात्तिः मानवी 
हि प्यः म्वधाक्ृतेति सलिङ्गान् । केचिदनिव्रत्तिवा | भसिद्ाङ्कतरपि 
मनुना कृतल्वादन्नमयलाच् । द्रन्यगुण्रा दहि लिङ्गम्! भतान रिङ्ञ- 
दरः । उभो गमनार्थौ मन्त्रौ; "उभे ममनापिति वचनत ॥ 

[मन्न नकर(श्ङ्गम् | 

घ्र) सरीरिङ्गनिर्दे- लिङ्गात् ;--ष्शुरङ्गात सीलिङ्गनिर्दशाच् 
. असिद् मत्रनिवृततिः ॥ 

केचिदनिवृत्तिवा-ऽमिद् ;--"अिदमन्रम्य इत्याहुः ॥ 
, मच नन्रूतिटनृपपान्तः 

असिदारते च ;-- मनुना हतेति मनुप्यज्ृस्वाव भन्न. 
मयत्वाच्च अनक्षाधनतवात् । स्वधाष्ेतति म्वधामन्नं टवनादिना करा- 
तीति किवनिष्ठा। मनुना कृतेत्यतिद एव युर्यत्रादिति परौ मनुजातति 
^ योगेन प्रजातो वतप इति ॥ 

[लिङ्गानदर्डतुः] 
द्रन्यगु-द्रः$-*अदितिः पाशचानितिवत् प्रह्ृत्यथौन्वयोपपत्तः ॥ 
मेयमगादिदयुक्ता उवन्तरीक्षमव्िहीति प्ाचीडुदीचीं वा दिशमभि- 

भ्नजतीसयुवन्तरिकषमबरस्यैव प्रनजनाथलरमि्याह;-उम ;-वचनात् - 
[उभयोस्नथात्म हनुः 

परतिगमने यो गमनाविति ""परङकतद्धिता्िरदैशात् ॥ 

। ज्ीलिश्चत्वातन्ञ. = यतृष्ामननृल्श्ु न पदनसयामरतविशेषनचनात् 
अवचनाचात्र ॒विरेषस्य सीलिकिविरवदिरसवान्विषमायदपराध मननानि 
वेदन् भाष्य क्चलदिनिक्तं पक्षमय समव्रयन दत्तः, : {गमना 
4 अन्वि धिसपदिषटस्सवा असिदि१ स्च. 5 कतार -ङ्च, (येगिन, वतत इतक. घ, 
1द्रव्येगुणो--क. ४ ̂  अदितिः पाशान् प्रसुमे। तत ̀ इति मन्ध एकस्मिन प्शुपाशषमाचने 
वहुवचनमनादृतं तद्वत इखयभधिक इयत (सुर) " व्रजेतयु- य. 1" प्रशतत्वनि शच, 
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[दभेषु दिगनियमः] 

(भा) उक्तृति मन्त्रयोरनुसतधानाथम् । अस्माकं तु अथो यदेतद्ककुति 
गम्यते उवेन्तरिक्षमन्विहीति प्रत्यायनं गत्या इत्येवं भारद्राजमतिः ° 
4 इति यतःकुतश्चेति दिङ्नियमो नस्ति ॥ ५॥ 

(दब) देवानां परिषूतमसीति दमान् परिषो- 
ति °।॥६।॥ २८॥ 

(भा) परिषवणं--रुवनाय परिरहः चिहैः ॥ ६ ॥ 

घ) विष्णोः स्तूपाऽसीत्यभिग्रेतानामेकं स्तम्बश्पु- 
त्सृजति ॥ ७॥ २९॥ 

[य श त त 1 7 1 

[प्रकृतेऽय सन्धानप्रदाथः] 
[क ५ ७ 0 ~ [१ १९ 

(र) उक्तेति-धम् ;--पाठतो मच्रविच्छेदेऽपै  एककायेतवादुभयो- 
स्तंश्िष्टप्रयोगश्ङ्कायां विच्छिच प्रयोगार्थं उक्तेति निर्देशः ¦ अतोऽन्यत्र 

© 

[कन् 

ककायीणां मन्त्राणां नानदेशाघीतानामपि प्रश्िष्टभ्पाटोऽवगम्यते ॥ 

| दिगनियमदतः) 

अस्माकं तु- गम्यते ;--वाक्यहोषेण । परस्ताद्वभ्यो जुष्ट- 

मिति मन्त्रे पुरस्तादितिवचनात् दिगन्तरे बर्हिराहरणे मन्त्रस्याप्राि- 

राङ्कायां मन्त्रपयोगेणेव पराचैत्वसंपादनम् ॥ 
[भारद्वाजसंमतदेतः] 

उर्वन्तरिश्च- नास्ति ;-ख्वनोत्तरकार्परतिनिवतेने विनिभ्योगा- 

दितिं ॥ 

1 रसंधा-द्च. ° प्रल्ायानाद्गतात् इयेवं-द्य. > ग तिश्वयत~=ज्ञ. अ. 

५यतः कु-अ.. च. 5 यावतापथीप्तं तावत्परिग्रह्णाति(र). ¢ यथानट्यते तथा 

बहिष्करोति (र). ? एकवाक्यत्वा-द्य. पढ़ो गम्यते-ङ्च. ° येगात्- 

द्य. 

न जोक जन जथो म भ 

फ नैः 



36 अपस्तम्तरश्रोनिसत्रे परथमव्रश्च दविनधः वरः म, ३.य्. ८. 

(भा) अयिप्रताः परिगृहीताः। अच्छिन्नम्योत्समः'। पश्ूनामितिलिङक्ित। 
घ) एकंवास्तम्वं "परिपूय तं सवं दाति।<।।२०॥ 

[उत्समांभिमशनव्यतस्था 
(भा) एकस्तम्थपरिषवणे नात्सर्मा नाभिमस्चनमिदं द्रवानापिति अदे. 
हात् । यथा इदममेश्यमिगरे कवर ' किसुवन्ति । दविषोयुंगपदव '- 
च्छेदत्संदेहः इह " व्वसंदिम्धन क्रियत इति ॥ ८ ॥ 

` । भन्किन्नस्यान्सगहनुः 
(वृ) अच्छन्नस्या-णिङ्गादिति---पशूनां भक्षणार्थत्वाद्रच्छिन्न- 
स्येव मनपेत्सर्गः इदं पशूनामिति ॥ 

 उन्मसगाद्िचिर्द हनुः 
एकस्तम्बपरि--असंदहात्-- रृत्छम्य दवताथलात् ॥ 

| दश्रान्नः 

यथा इदमग्र -केवरे इति - यथ। अमावास्यायां ग्रनयतः 
इदमसेरिप्यभिमर्शननिष्रततिः ॥ 

[सदहनदभावदतुः दश्ान्ता्थश्च] 
केचितछुवैन्ति--रहामिमशनम् ॥ 
हाविषोयंगप--त्सदेह दति--दविद्रयम्य गुगपाद्धमागा- 

संदेहो भवति । अतस्तसरहाराय पथग्दवतानिरभविधानात असदेहा- 
थस्य इदमभरित्य्येकपुरोडारे निवृत्तिः अर्दहात् ॥ 

। पश्नार्सरमे | 

इह त्स --क्रियत इति--बर्हिपि तृुस्ठष्टादनयम्य सवनारथस्य 
देवताथतवऽसंदिग्पेऽपि इदं देवानामिति निर्दशविधानात् अदषटाभतवदिक- 
सतम्बपरिषवणेऽपि इदं देवानामिति निर्देशः करषव्य इति कचित् ॥ 

 _ ` बोदुद्धवा इदं पञ्चा -ख. ग. २ अन्यल्पारपृत प्र दयन्त द्य्थः (इ). 
° परिपूतं सव~क. ग. भ. ।ापरतु-ज. उरयुगपद्प-ख्. ॥त्वनोदण्य क, 
1 इद्-घ. पुस्तके न दश्यत. ख. ग. घ. ञ्च 
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क) अतिम्रषटो गवां भाग इति वैकांदे तिलो षा 
नाडीरुत्परजति" । इदं देवानामिति परिषृतानभि- 
मृशति इदं पशचूनामित्यतिसृष्टान् ॥ ९॥ ३१॥ 

(भा) ` नाडी--मुष्टिः शाका वा । एकस्तम्बपरिषवणः नोत्सृज्यते 

(सू) देवस्य त्वा सितुः प्रसवेऽश्विनोरबाहुभ्यां 
पूष्णा हस्ताभ्यां बर्हिदवसदनमारमे इति *चिश्ा- 
खेषु दभा “नारभते ॥ १०॥ ३२॥ 

७, 6 क 0 (= (५ 9 [द (म॒) देववर्हिमा स्वाऽन्वद्चातियेगिति ^ संयच्छति ॥ 
(भा) सयच्छति- गह्णाति (सम्यन हस्तेन ॥ 

(छ) पवते राध्यासाभिल्यािदमभिनिदधाति।*११ 
(भा) यत्परुषि दिनमिति शिङ्गात् पवंण्यधिभनिदधाति ॥ ११ ॥ 

(घ) आच्छत्ता ते माखिभित्याच्छिनात्ति * | १सं 
नखं शुषि दुनोति* "घ प्रस्तरः ॥ १२। ३४॥ 

[2 1 त 1 1 1 मी 

[ पुनरुक्तिफटम् | 

(घ्र) नादीयुषटिशच-स्पज्यते - - पुनशूपन्यासः किंमथेः £ उच्यते ;- 

सवै दातीदयुक्ता अतिष्ठो गवां भाग "1 इति वेकामिति विकस्ये- 
नोत्सजंनविधानादेकस्तम्बेऽपे पाक्षिकोस्सगेशङ्कायां पुनरुपन्यासः । 
अतिसखष्टो गवां माग इत्यदेरनेकस्तम्बेष्वन्यतमोस्सरगे मच्रविकरपाथत्वा- 
न्कस्तम्बपरिषवणे प्राप्तिः ॥ 
[ प ०५०० 11 ए 2 १ 1 श 1 

1 नाडिः-ख. ग. वेण विकत्येनो-क. 9 विदाखाः-प्रकाण्डादृष्वे- 

भागाः यतः शाका प्रथग्भवन्ति (सु) “स्प्रराति (रु) 5 उबनायुगुण सन्यमुष्टिना 

गृद्नाति (रु). 5 सव्यहस्तेन. पु. पा. ज्िखित-ग. पुस्त इदं सूत्रेण संक- 

किते इयते. 7 मधिनि-क. 5 पवेण्यपिनि-ग. १ संनखं-क, संगताङ्खल्यद्ुष्ट- 
नखम् तावस्ममाणमेव्यथैः । (स)- 10 प्रथमलूलासु्टः (र). 11इति विकत्पेनो-घ, 
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(घ) कुरस्मिमात्रोऽरतिः परदेशः उवम्थि जान्वस्थि 
स्ग्दण्ड इति वा 'तिथक्प्रमाणानि ॥ १३।२३५॥ 

इति नृ्तीया खाण्डकः ॥ 

[नियेकप्रमाणानि। 

(भा) कुस्मिगेपुच्छ गोभ्रासो वा । अरलि"र्तरम्थोल्यम् । द्रादश्ष- 
ज्गरिविस्तारः प्रादशः सामर्थ्यात् । ऊररप्थि-उर्रन्थि | जानोरस्थ 
जान्वस्थि । सुषा दण्डः सग्दण्डः ईति तिथक्प्माणानि--स्थौस्यस्य 
न ष्दीधेत्व्य ॥ १२॥ 

(घ) प्रथिव्यास्संपएचः पाहीत्यनधो निदधाति ।॥ १॥ 
।। १४ ॥ 

[निधानाद्वविद्धषः] 

(भा) अधः-- सुवि। नाधोऽनधः, उपरिष्टात् निदधाति न तु भूम ॥ 
प्र) अयुजो परच् इनोति" । तथा *निध- 

नानि ॥ २॥ १५॥ ३५॥ 
(भा) न युजः--अयुजः विषमाणि निधनानि -चूडाः नोति 
नाति ॥ २॥ 

` [त्तियक्प्रमाण विदाप्रघ्रादेक्रच) 

(र) इषिमर्गो-रस्थौरयम् ---परम्तरम्य मध्यमम्थौर्यमराकस्थोरय- 
प्रमाणम् ॥ 

दादशाङ-साम््यीत् -- तदै प्रादेश इति निर्दशसामयात् ॥ 
नोति ;--छनातीतिवक्तग्ये जोकाररछान्दसः ॥ 
अरि स्तस्य पूव॑भागः (द) 2 प्रदशः-यरदेक्षन्यक्ुष्रयरायामः 

सचा्रसामथ्यान्मण्ड्लीछ्ृतस्तनिश्षः (द) ° तानि च सन्नखध्रमानेने विकल्पन्त 
(र). ५रन्तर्स्थोल्यम-क. ग, न परस्तरस्थौल्यस्य (कर. ख. ग. ध. चर. 
“न तुदौ-अ. 1 सुवि-अनधः-~अ, १ निधनानि-मुष्टीनां गाक्षयः (स). 
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(छ) तेषां प्रस्तरोऽयुगथ इत्येफे ' ॥ ३॥ १६। ३८॥ 
[प्रस्तर्फरम् परमतन 

(भा) ° अयुजो वा श्रप्तरणेके समा सुष्टयो निधनानि च प्रस्त 
4 रेण विषमस्वम् ॥ ३ ॥ 

ॐ. क, ॥ 

(स्वमतम् | 

(घ) ्रस्तरे ° याथाकामी ॥ ४।॥ १७॥ ३९॥ 
| यथाकामाब्दाथेः क(मभेदाश्] 

(भा) यथाञम्य काम इच्छा तथा प्रयङ्क इति कतैयीथा " कामितम् । 
इह वा प्रस्तरं प्रथमं मुष्टि करोति । विष्णोस्त्पोऽपसीति वा पूवैस्मा 

[+ + 

गत् प्रस्तर गृह्णातीति । - अन्ये ताह. :-- प्राफ़तैम्योऽपि परिमिणि- 

भ्याऽन्यत्परिमाणं रम्यते इति सवस्य करत्वा परिषवणम् ॥ १४ ॥ 
नि, त 8. 7 ष ` 01717 तान ७८५ ना ०७४० ज भ 

(ब्र) अयुजोबा-विषमत्वम्--इति ` तेषां प्रप्तरोऽयुगथ इत्येके 
इृत्यस्याथेः ॥ 

प्रस्तरे याथाकामी इत्यस्याथै उच्यते ;- - 
यथास्यकाम-मित्वम्-अध्वीः ॥ 
इहवा-करोति--इह वा--रुवनकारे ॥ 
पिष्णा-गात् -- रर गृहीतबरहिषः पूवमागे प्रस्तररवनं विष्णो- 

स्तूपाऽसीति स्तरणकारे वा ॥ 
पुरस्तात्-ज्ञाति- वेदः पूवैस्यां दिशि पुरस्तात् प्रस्तर 

गृह्णाति । इयन्त गृह्णातीति श्रतः॥ 
प ज == तोति प् १ तना योज मकण क १५००१ १२०७ कनक सो क 1 त 1 कक भके 

1 अधुग्भावाथः । न तु प्रस्तररहितानासयुक्त्वमिव्यके मन्यन्त न तथावय- 

मिलयथः (इ). > अयुज. प्रस्नरण-के. क्र ख.ग.घ.त्र), जः प्रस्तरेण 

एकेन -ग. अनः प्रस्तेरणकरे-अ. 4 णास्य यथा न विषयत्वम्-ग, 5 कथं गूं 
मन्यध्वे अत॒ आहं । (र). 6 यथाकर्म।(-क. सदवाप्रस्तरेणायुक्त्वमस्तुगवा 

नत्वेकतरनिभय प्रभवरामः (स). 7 कामित्वमभ्वयो.-(क. ख. ग. घ. ब्र). 
8 द्वागात्पुरस्तात्-्. > परि घूतवर्हिषः-घ, 



ग 

4) आपस्तम्बध्रौतमूत्र प्रथमश्च प्ररनायः पलः |[ख, 4, यृ. ५, 

(घ) यदन्यत्पारषवणादुत्सर्जनाच्च ' तत्स्त्रावतेत 
प्रस्तरमेव मन्त्रेण दाति तुष्णीमितरदिति वाज- 
सनेयकम् ।॥ ५॥ १८ ॥ ४० ॥ 

(घ) सवं दत्वा दव वर्हिरशतवल्शरं विरोहेत्यालवा- 
तमिमृर्ति ॥ ६ ॥ १९। ४१॥ 

| सवम नियमः 

(भा) प्रस्तर एवः छृयत । एकम्तम्बपरिषवणेऽपि अ (गत्व) परिगृहीता 
अपि मत्रेण दूयन्ते । आल्वाः ---स(य)च्छदाः ॥ ६ ॥ 
(घ) सहस्रवल्शा षिवय\ सृदमत्यात्मानम्"! अदि. 

तये रास्लासीति त्रिधातु पञ्चधातु बा ` शुल्वं 
करोति ॥ ७॥ २० ४२॥ 

[मन्बप्नियम भरदाजपष्नः| 
(र) एकस्तम्ब --टयन्ते---भगवता भरद्राजनवमुक्तम् ; ` छिन्न 
छेदनमत्राः छने र्वनमत्राः दुग्ध दाटनमच्राः पिष्ट पषणमत्राः प्रवो- 
भ्या इति । 

^ १००९ ७४ 

| निच त्तन्यधरस्शा| 

आत्रा(तत्राथटष्ठाः पदाथा निंवतन्ते । अताञ्तरैव बर्हिराहरणे 
° असिदादीनि निवतेन्ते : ऊने केदनाभावात् । दृएा्थत्वाच्छदनम्य । 
° तन्निवृततम्तत्संस्काराश्च निवतैन्ते । एवं सर्वत्र ॥ 

आर्बाः-सच्छेदाः--छिलानि मूलानि ॥ 

1 सवेषु मृषि दभालम्मनाद्याबनःन (द). ४ दुरन् -सुष्टजानम् (स). येषु 
कण्डेष्वाङ्नादभास्त आच्छा (स). ए भन््रण थत-{को. से. ग. ध. प्र). 
5 अभिग्शतीति शेषः इति आत्मशब्दा्थान्वधिषररणं दृद्यते (यु. रा.). शवातुः-सधिः 
(र). 7 शत्व--एकसरा रजुः (र). + अनिदादानदीनि-स्व. ग, १ त्च 
तौ-क. घ. तत्संस्कारथ् निवर्वते-क. चु. 
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(भा) अदिस्थे रास्नासीति रज्नवयवामिषानात् मत्रागर्तिः ॥ ७ ॥ 
(ह) अयुपिता योनिरिति ` प्रतिदधाति ॥ ८॥ २१।।४३॥ 

अदित्ये रास्रासीत्युदगग्रं बितत्य सुसंभृता स्वा 
सभरामीति तास्मिन्निधनानि संभृत्य अदुभिता 
योनिरित्युत्तमे निधने प्रस्तरमत्याधाय इन्द्राण्यै 
संनहनमिति संनद्यति ॥ ९॥ २२॥ ४३ ॥ 

॥ [परस्तरनिघानक्मः) 

(भा) युसभृतेति च अदभितेल्यन्त्यस्य ° निधनम्योपरिष्टासस्तरं निद- 

धाति ॥ ९ ॥ 

घ) पूषा ते ग्रन्थि ग्र्नास्विति ग्रन्थि करोति।॥२१ 
सतेमा खादिति पुरस्तास्रत्यश्वं ° ग्रन्थियुष- 

गूहति * पश्ास््राञ्चं वा ॥ १०॥ २३॥ ४५॥ 
(भा) प्रत्यञ्च-- प्रत्यक् क्रयापरिसमातिः ॥ १० ॥ 
(घ) आपस्त्वामाधिनी स्वामृषयस्सप्च मामृजुः । 

बर्हिस्छयेस्य रद्िमिभिरूषसां केतुमारभे इति 
बर्हिरारभते इन्द्रस्य त्वा बाहुभ्यायुद्यच्छे इति 
वरिरुचच्छते । बरहस्पतभूध हरामीति चीषमधि 
निधत्ते ॥ ११॥ २४॥ ४६॥ 

इति चतुर्थी खण्डिका ॥ 
[ति 

वि 2 

(रु) आदिल्यैरा-वृत्तिः- पतिनिधानम्यवायाच् ॥ 
सुसंभृतेतिच--आबृत्तिः प्रतिनिषानम् ॥ 
ग्रत्यश्च--म्रन्थिम् ॥ 
1 निदधाति-क. प्रतिदधाति-सन्दधाति (₹). > यन्तस्य-(मु. रा.). 

3 प्रयश्चमुपगूहति-ग. 4 द्यल्वादधः पुरस्ताद्भागेन प्रयगगमयति ग्रन्थिम् प्राग्वा 
पशवाद्धागेन (स). 

[1 1 क, हि| 
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(भा) आरमतत-आरुमत । । शिरस्यव निधानम् ॥ २२॥ 

(घ) प्रेयमगादुवेन्तरिक्षमन्िहीति या गमना तौ 
"प्रत्ययनी ॥ १ ॥ २५ ॥ ४७॥। 

(स) अदित्यास्त्वोपस्थ सादयामीत्यन्तर्वेदि “परि 
धिदश्ञेऽनधस्मरादयति ॥ २॥ २६॥ ४८ ॥ 

(भा) अन्तवेदि-तेदिष्ममीपः वः परोद मध्यमस्य पश्चि 
प्रदेशे मिदधाति ॥ २॥ 
घ) बर्हिरसि दवेगममित्यासन्नमभिमन्त्रयत । 
(घ्र) देवगममसीत्यनधो निदधाति "ग्रथ प्रायुप 

सादयेत् ॥ ३॥ २७॥ ४९॥। 
(भा) यथोपसादने क्रियमाणं उत्तरं बर्हिः प्राग्भवनि। ३॥ 
(घ्र) या जाता ओषधया दव्रभ्यस्िगुगं पुरा। तानां 

पवे राध्यासं परिस्तरमाहरन् । अपां मेध्यं यज्ञियं 
सदेवं शिवमस्तु म । आच्छन्ना बो मारिष जीषानि 
शरदरशतम् । अपरिमितानां परिमिनाः संनद्च 

। पक्रार्द्यावत्यम् , 
(र) चिरस्यवनिधानम्; ` न दमेण्वादधिव्यवधानन ॥ 
यथा प्रागुपस्तादयदित्यम्याथः ;-- 

यथोपसा--ग्भवति--" अनधा--" निषानेदश्चात् ॥ 

। जण्स्मव-. यप्रयग्गमे पनित भवतेः नतु क्रमानुषागहि 
तायि एव (क). अ मध्ममपरिभिस्थाननमीम (स), भरारमी्रहभः क, सदश्च, 
^ यथा पद्प-क. ग. ग. --उवदादनकाट प्राचानसुपरसाद्यितुं याम्य यथामः 
वति । आहतं वा यजुषाकरोतीनि वौधायनः । सानद्नान्छन्ञाव्रहतीपदुर्धदग्धपर 
यजुष्कियासषमवादिति कात्यायनः (इ). 7 नदर्भाि, । समु), म अप्रवरन्ननानधे- 
क. (सु-रा). *करिधान, 
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(षू) सुकरृतायकम् । एनो मानिगां कतमच नाहं 
पुनरुत्थाय बहुङा भवर्ित्विति परिस्तरणानाम- 
धिनिधान्याच्छेदनी संनहनीति 'यथाटिङ्गम्॥४॥ 
२८ ॥ ५० ॥ 

[परिस्तरणाधिीनिधानेयथालिङ्गत्वो किफलविचारः। 

(भा) परिम्तरणानाम-धिनेधाशनाच्छेदनसंनह्नानि यथा शिङ्गिषु 
करियन्ते न मत्रान्त इत्युपदेशः । अथवा यथारिङ्गवचनमनुवादमात्रम् । 

मन्रान्त एव क्रियानुष्ठानम्। अन्तरेणापि छिङ्गवचनं थथारिज्गं विनियोगो 
मवति । यथा अस्ये ताभ्नीषोमाभ्यामिल्याह व्यावृत्य इत्यभिमरशने 
वैकल्पिकं भवति ॥ ४ ॥ 

[यथालिङ्गवचनस्यागता्थैत्वफख्म्] = ` ॥ 
(बृ) पारस्तरणाना--उपदेशः इति -- अधिनिषान्याच्छेदनीति 
निधान ° क्रमदिव मत्रष्यवस्थािद्धो परेभाषासिद्धमन्रान्तकमादिसान्ने- 
पातस्यापवादतस्वेन यथालिज्गवचनम् । अतस्तटिङ्गाभिधानसमये क्रियानु- 
छानमिति ॥ 

[तस्यैव निवहान्तरम् | 
अथवा यथा--भवति--सूत्रकारेणानुक्तेऽपै मत्रसामर््येन 

विनियोगो भवति ॥ 
[अचुवादत्वाद्पपत्तिः, 

यथा अग्रये-- वेकदिपकं भवतीति - इदममरित्यामेयमित्या- 
यमिमश्नमन्रण विकल्पते । अमय त्वाभ्ीषोमाभ्यामितिमन्नस्य करण- 
त्वात् । अभ्नीषोमाभ्यामियत्रापि वेव्यनुषङ्गणाथोवगमः । तद्भदत्राऽपि 

1 यथालिङ्गवचनं किङ्गविनियोगं दर्शयितुम् विस्पष्टार्थ वा (र). मसि 
दार्दार्यानिधानच्छेदनसंनहनानीति-क. 3 धानच्छे(रापा). + नानिचिङ्गषघु-अ. 

° यथालेङ्गमलिद्गिषु-पा. अथवा अन्तरेणापि लिङ्गवचनं विनियोगो मवति-ञ, 
6 कृमदेव-कृ, 



५ भापस्नम्यश्रोनयंस्न पथमप्रश्च नामः पद्तः स्, ५. यृ, १, 

(घ्र) खादिरं पारां व्रा पकर्विशतिदारूमिध्म 

करोति ॥ ५॥ २९॥ ५१ ॥ 
[दध्मद्रावाद्विव्यवम्था| 

(मा) अभिन्नं दारस्शकटं दाखूणि" वादराततेनि म्रपदभनि पकर्विधति- 

दारुश्षमिः खादिरः पाला वा+। अतः पुनधचनात् वेभीतक 

; इध्मे परिधयाऽपि प्रेभीतक्रा णवे । अवभृथ च निवृत्तिः । 

सवत्रैवम् ॥ ५ ॥ 

(रु) सामथ्यतो विनिर्थोगसिद्धः यथारिङ्घवचनमनुवादः। भतो मश्रान्तेन 

क्रियादिसनिपातः : लिङ्गविनियागऽपि छतर्नमत्रेम्य करणसवात् ॥ 

अभिन्नदार - व्यपदेश्षादिति ~ दारशकलयाः पथग्यप- 

देशात् ॥ 
 पुनघक्षविधरानफलम् 

अतःपुन--तका एवेति - परिधीनां पालश्काप्मय खादिरति 
वृक्षनियमे सत्यपि पालं खादिरं वा णएकभिशातिदारिध्म- 
मिति परिधिसहितम्यष्मस्य पुनवृक्षािधानादिष्मवृक्षः परिथीनामपि 
भवति । अत्ता वभीतक्र इध्मे ब्राक्षणस्पत्यं तुपरमित्याहिषरु परिषयाऽपि 
वैभीतकाः ॥ 

। निवृिदतुः, 
अवभृयेच निवृत्तिः -- दध्मनं संदैकर्विशतिक्षछ्यानिरदेतात् 

अवभृथे पारधिसंभवेऽपि इध्माभावान्नकृततिः ॥ 

सर्त्रैवम्--इध्माभावि गृहमषीयादिष्वपि ॥ 

1 चैक-क, 2 दर्वभिन्नं काथ्रम् : स्कलान दाम्यतेति दह्यनान् (श) 
9 दारूणवेति -क., धव पुनवंवनात-क्. बातःपुन-ल, १ दृभ्मःप-म, 
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(घ्) त्रयः "परिधयः * पालाशकाष्मेये खदिरोदुम्ब- 
रषिल्वरो"टीतकविकङ्तानां ये वा यज्ञिया ब्क्षाः॥ 

[परिधिकल्पाः 
काष्मयेः -- श्रीपर्णी | रो्तको --वराङृतिहैस्वपणेः । विक- 

` इतः -- गो कणेः । उक्तानाममावे यज्ञियाः ॥ ६ ॥ 

(घ) आद्राः शुष्का षा -सत्वकाः ॥७। २१।५३॥ 
[परिधिस्वरूपम् ] 

आद्रार्द्का वेति मिश्रप्रतिषेधः 3 सह सम्मिः सत्वक्षाः॥ ७ ॥ 

(घ) स्थविष्ठे मध्यमोऽणीयान् द्राधीयान् दक्षिणा 
ध्योऽणिष्टो हसिष्ठ उत्तराध्यैः ॥ ८॥ ३२।५४॥ 

[देश्ादेव्यवस्था 

स्थविष्ठः -स्थुरुतमः' मध्यमः परिधिः । मध्यमादृक्षिणस्तनुः ^ । 

अणीयान् द्राघीयान् दीषैतमः मध्यमादेव । दक्षिणार्धे भवः दक्षि 
णाध्यैः । अणिष्ठः५-पूर्वाभ्यां तनुः। इसिष्ठो-हस्वतमः'” । उत्तरे 
मवः--उत्तराध्येः ॥ ८ ॥ 

। [अनिध्मव्रक्षापदेराफलटम् | 

काष्पर्यः श्री--कणेः-अनिष्मवृक्षस्यापि काष्मेयोदेः परि- 
धिषूपदेरात् पारखशादिमिविकस्पः ॥ 

[विकस्पन्यवस्था 

आद्रोश्यष्का वेति मिश्रप्रतिषेधः--त्रयोऽप्याद्रोरडुष्का वा| 
नेकरशुष्कः इतरावा्रौ इतर अरद्रोऽन्यो शुष्कौ वा ॥ 

[परि धपमाणव्यवस्था 

स्थविष्ठः-स्थूल- भवः उत्तराध्येः-- बाहुमात्राः परिधय. 
(र [1 

[$ क 

1 परिधानाथाः। तत्र पालाशखादिरयोः पुनरुपादानं तीपरिष्यर्थऽपि यथास्याता 
नेतरेबाध्येातापिति (र). ° रोहित-क. » घण्ः-ख. गोघण्टः-क. ^+ नयेद्राच- 

तत्वचः | अथवा अनिन्धनार्थत्वास्पाश्थीनामाद्रानु्ञानार्थमुमयवचनम्-ख. > षेधाथः- 

अ. 5 प्रदामाचाणीध्मकाष्टाणि बाहुमात्राः परिधयरउति तच््रान्तरक्राराः-रु. 1 तमः 

मध्यमा. ? स्त्णः-क. गष्स्सवैम्यस्तदुः-ज. 10 तमस्सेचभ्यः-अ. 



16 आपरस्लम्नश्ौतम्नर प्रथमग्रतने दिताः पलः स. "अ. ९, 
¢, घ्र) द्वे आधारसाभेधावनूयाजसमिदे ' कवि“ 

सीति ॥ ९।॥ ३३। ५५॥ 
देध्ममस्मह्धिव्यवस्शा 

(मा) प्रथमस्यध्ममन्रस्यानुहः । न च निवृत्तिः काष्ठविषृद्धौ । आस्थान 
वादादेकावि रतिषाऽवम्थितत्वादमम्समरामीति न “ काष्टाभिधानम् 
आधारसमित् आघाराथत्वात् तदभावे ' निवेतत । तथाऽनूयाजसमित् । 
कवि भेण पतये) ॥ ~~ 

(घ) दशम्या च भरद्राजमतात् । तक्ष सर्वे समागमाः | अम्माकं उत्तर 
परिधिराहवर्नायायतनायाम. ^ । ईरा नम्पद्रिकाङ्गुलन चतुरङ्गल- 

नायते ॥ 
[कराण्रविच्रद्धिदनुः 

नचनि --व्िषृद्धौ-- सपतदशानुत्रयादरदयम्यत्यादििसारिधनं - 
विबद्धौ ॥ 

का्ठानान्ध्राननारनुचिवस्णम 
काष्टविवृद्धिपक्षेऽपि ;- 
आख्यानवादा--भिघानम्--अमिर्दवभ्या निलायत कृष्णा 

ख्पं कृता दति दशनात् । यङ्कप्णे। रूपं द्रस्य प्राविश्चम्त्वं वन- 
म्पतीन् इति कथानुवादादकर्विंतिधाऽवम्थिम्यामरमिषानान काष्ठ 
सङ्कयानिर्देशः । अता न विकार ने च जित्रृत्तिः ॥ 

। निषृनिरतुः। 

आषारसमित्-निवतेते--माधाराथत्वादाघारसमिद्यपदशः | 
तद्रभाव-- आधाराभवि निवृत्तिस्समिधः ॥ 

तथानूयाजसमिति--अनूयाजाभवि निवत्तत ॥ 

1 तस्याः प स्विप्यात्सवान्ताकानयागायक्रविशन्यन्दः (२), = विभतिरि. 

तिन््क. "काष्ानामभिधा-ञअ, " निग्रलिः -क. "नानभामसमितः-ध्र 
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(भा) गणनायां द्रे युगपत् क्षिप्येते । एकविर शी चानूयाजक्- 
मित् ॥ ९ ॥ 

(घ) 'समूकानामूतेऽमूङानां वा दर्भाणां पूथैवच्छुस्ं 
करत्वोदगग्रं वितत्य ॥ १०॥ ३४॥ ५६ ॥ 

॥ इति पमी खण्डका ॥ 

[7 1 1 त 1 1 7 

[सू द्विशब्दस्वारस्यम् ] 

ब्र) गणनायां--क्षिप्येते -- द्रे आधारसमिधाविति द्विशब्दः 

आधारसमित्सम्भरण युगपत्सम्भरणाथः । ° अत॒ उपसत्स्वपि आधार- 
समिधाबुपादातव्ये । तथा च तत्राधारसमिधमाधयेश्त्येतावता सिद्ध 
एकसमिदाधान "“ एकामिति वचनं द्वयोः सथृतत्वादेकामनुयाज समिध- 

मवशिष्योति वचनवदिति । अन्यथा आधारसमिधमिति वचनस्या- 

विवक्षितत्वात् द्विवचनम्याविवक्षितत्वात् द्योरप्यविशुद्धमाधानं भवतीति 
त्िबृत्यथं मवति । तस्यास्संभृतायां आहवनीये दारूमयाणति स्वकाठे 
प्क्षपः | इतरथोभयत्रापि सङ्कयाग्रहणमनथंकं श्यात् । उपदेश्च 

(> 0 व् 
एकामनृग्राजसामधमव शिष्यात् वत् ॥ 

एकर्विश्नी चानूयाजसमेत् --क्षिप्यत ॥ 
~~~ ~~~ ~~ ~~~ 

' समृलामूटवचनं समृलग्राप्त्थम् । अन्यथा समूलस्य पेतकत्वादमूखा ए- 

गृ्य९न ¦ अत्र दारपरिधसमिन्संख्यावाचिन। राब्द्ानां विक्रतिषु यथायथमूह. । का. 
म्यनैमित्तक।नामिद्यादि केचित्; तच्च; तूर््णः मन्मयं कंसमिति न्यायप्रदनात- 
(र). ४ अतः युगपदिष्मसाम-सु. रा. 3 यताबतेव-मु. रा. ५एकां समिध 
भिति वचनं -घ, एकामाधारसमिधमाधयदेका-सु. रा. समिधाभेतिवत्समिध 
मिति वचनरयावि समिधर्मितवत्समिधामति-मु. सा. ° रिष्येति-ख. ग. 

¢ वदिति-क. 
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[नियमफले मुस्वपद्राधश्च 

(मा) समूखामरनियमो मिशरमतिष'धाथः। एकसरङ्युल्य इटयुपदेशः। 

अनियमो ° वा एकसराभिरेति कनिद्विधानात् । पूववत् उदगमं “वित्य 

मत्रेण करणमुदगमरस्येति" ॥ १० ॥ 

(सू) यत्कृष्णो स्यं करत्वा प्राविक्षस्त्यं बनस्पतीन् । 

ततस्त्वामेकषि श्सतिधा संभरामि सुसंभृता । त्रीन् 

परिधी < स्तिस्रस्ममिधः "यज्ञायुरलु्चरान । उप- 

वेषं मश्चणं धृष्टि चभरामि सुमंभूतति शुल्व इध्म 

सैभरति ॥ ११।। २५ ॥ ५७ ॥ 

| नियमफरल्टाकवरणम् 

(बृ) समूकामूल- -त्युपदेशः - करविदथनानि । मानि शुद्धानि न 

समस्यन्त इत्यसमस्त शुल्वशषन्ददशनात् 1 

| अनियमपक्षः 

अनियमेविक- -दिधानादिति -- सम्राडासन्था ' एकरसगः 

भिरिति नियमादन्यत्रानिंयमः ॥ 
| अमश्के समकः च द्नुस्यक्ररणे मनभद्रन, 

पूपैवत् उद - -ग्रस्यति --मन्रदगर्मनिधानं ' करणम् । 
ूरववदुदगत्रं॑वितल्यति सूत्रान्वयः । अतम्तूप्णौ। पुल्बकरणम् । 

केचिच्छुस्वकरणमीपि मत्रगत्याहुः । युल्वकरणास्ा पव पू्रवदिति 

प्रयोगात् । इतरथा शयुं करत्वा पूवद्भितत्यत्ति भविष्य 

तीति ॥ 

1 वरधः-ञज, भवार पादधानान् एकसगाभः- य, > विन्धति मन्त्रण 

ञ्ज, गपरस्य-ख, परिथिसमिधामभिषायकारने गन्द; -स, ५ ायन्वराम्क्र- 

ग. ध. निधानेन करणम्-श्र. 
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[पतन्पन्बोहव्यवस्थादि 

(भा) कम्यनेमित्तिकानां नित्यविकारत्वात् यक्कृष्णां रूपमित्यस्य प्रकर- 

तावप्यूह् इति न्यायः । 2 अनृह आपस्तम्बस्य । बहुयाज्या ˆ दौनामप्य 

प्रधान + विकारसात् । निवृत्तिस्तु प्रथमस्येष्ममत्रम्य °; त्रीरहमित्रस्य 

यवेष्िव । तु्णीं कंसं सृन्मय चेति दशेनात् काम्येष्वपि ॥ 

न [उदलस्वासत्ये नत्र न्यायश्च] | 

(बु) काम्यनैमि -- न्यायः -- एकविशतिमनुत्रूयासतष्ठाकमस्य 

या बहुयाज्यपरिमितमनुत्रथादित्यादिगुणकाम्यनेमित्तिकानां नेमित्तिक- 

तुल्यतादममानविधानं स्यादिति न्यायेन निलयविकारल्वायल्छष्णा 

र्प्यमित्यत्र ददपूणमासयोरप्यूह ° एकबे रातिषेत्यस्योति न्याय- 

समवेतामिवानार्थः । सक्तदशानुत्रूयदरैरय्येल्यादौ गुणकाम्यनेमित्तिक- 
रपत्वाभावासकृतावूहनिषेधािवृत्तिरव ॥ 

अनूह आपस्तभ्बस्य--प्रकृतो ॥ 
बहुयाञ्यादीनामपि-- काम्यानां च ॥ 

अप्रधानविकारत्वादिति - गुणमात्रविकारत्वात् प्रधाना- 

विकारादनृहः । 7 प्रधानविकारारिति कचित्यठन्त । अस्थाथंः- प्रधान 

विकारादृहो मवति न गुणमात्रविकारादिति ॥ 

निधृत्तिस्त्-यवेष्विव--काषठविषद्धौ । काम्येष्वपि सम- 

वेताभिधानात् । ब्रीमन्रम्य--तस्मिन् सीदेत्यस्य । यवेषििव-- 

गुणविधौ दृष्टान्तः ॥ 
| दश्ठान्तसगमनम् । 

तष्णी-दद्ीनात् काम्येष्वपि --काम्यव्रिधो दृष्टान्तः । इडा- 
न्तपक्षे द्वयामेन्रयानन्रात्तः अन्याजसानधाऽमावात् ॥ 

न मय०, 

पन प्रक मु. रा. 2 अनूह उपदेश अप-ग दीनां कामानां च 

प्रक. से. भ. घ विकारात्-कछ. 5 ष्ममनच्रस्य । तूष्णीं कंसं-ज, 

6 रप्यनुद-क्रु. स. 7 प्रधानविकारत्दादिति-मु. रप. 

80 एवाप ^ एठा. 7. 
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(भा) अनूहो वा प्रथमायास्सवन्रारूयानामिधानात अशचिरदषेभ्यो निस. 

यत कृष्णो रूपं कृत्वा स॒ वनम्पतीन् प्राविद्यदिति । । त्रीन् परिरषान् 
इति ° हवितीया ऋक् यथाथमूह्यतं विंङ्ृतां ॥ 

ग ४ क ति । 

अनुदप्रश्नापयः 

(र) अनृदहोवा प्रथमायाः-मिधानादिति--विक्िप्वपि कषठ 
हासविदृद्धावनृहः । तथाहि-अभिरदेवभ्या-प्राविश्चदिनि -दतिहासूपः 
कथाप्राप्तस्य यक्छृष्णो रूपमिल्यस्यानुवाद्रात ¦ ननम्त्वामकवि ररातिषा 
समरामि ससभृता इत्यमेव प्रकृतिसम्थकवि :सतिकाष्ठावस्थितःस्यानु- 
वादान सङ्खयाविशिष्टकाष्ठामिधानपरत्वमित्यन्ः | 

¦ पुनमाक्तनानपयम 
ननु पूवैमेवायमथ उक्तः ` प्रथमन्यध्ममन्रम्यानह। न च निशि 

काष्टविबरद्धावाख्यानबदरात् ' इति : सत्यमुक्तम् : अयमर्थ भाप्यकार- 

स्यामिपरेतः ;-- काम्यनेमिततिकानां निल्य' विकारल्रालक्ृतात्रूह ' इति | 
न्यायपक्षेऽपि प्रहृतो समवताभिधाधिखाभावास्थममश्रस्यानृद इति । 
तस्मासङ्कतो समवेतामिवाभरिनाभतर विकृताचूटा। नासमव्रताभेधाधिनाम् । 
विङ्ृताबृूहपक्षस्तु समवतसङ्खयाविशिषटकष्ठद्ररण" । एवमवमिखर्विश- 
तिषासमरणोपपतिः नानः स्वरूपणक्रवि सतिधात्वमितिं दृ्ायत्तभदे 
नादृष्टाथंता न्याय्येति ॥ 

` ऊट स्श्च्छम् ; 

त्रीसूपरिधी--षिकृतौ--पिदयज्ञादे ॥ 

1 तस्याभिधानात्, ग, 2 दिनीथा यथामृष्न-क्र.म, गद्य 
पादाना-क. स्यद्धपादाना-सरु. मा. । विकरारल्वाननरनमुरः- गु, ग, "तूष्णी 

मृन्मयं कंसं च इति न्याय्रदर्नादिमं पश्षममु मन्धनस., ५ गवमिः-क, 
ख, ग. पस्तकयस्तु लेखक्षाभः-घ्र, पुस्तक्रतुः र पवापनारति दृश्यत् उक्तस 

नकनिरियादि च लिखतम् अतः ` एवमव ' दल्यवपादस्स्थािन्धश्रन, वचैः, 
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(भा) उपवेषार्दानीष्मामिधानानि गोणानि प्रक्ृतार्थाभिधानात् । अथ- 
रक्षण इध्मो वर्षीयानथादितिशिङ्गात् । "तं गणभयिल्वा युगपर्संमरति 
सवम् ॥ १॥ 

(घ) कृष्णोऽस्याखरेष्ठो देवपुरथर सध्यासं त्वेति 
सनद्यति । पुरस्तात्प्रलयश्चं प्रन्थिुपगूहति पशा 
त्प्राश्च वा । अनधो निदधाति । इष्मप्रव्रश्नानि 
निदधाति ॥ २। ३६। ५८ ॥ 

[1 1 अ | 0 

[उपघषस्यानिध्पता 

(घ) उपवेषादीनि--थोभिधानादिति--इध्मसंमरणमन्र उपवेषं 
मेक्षणं धृष्टिम् इत्युपवषस्याभिधानत्रयनिर्दैशादुपवेषादीर्नीति पदमेदा - 

मिप्रायेण बहुवचनम् । ते शब्दाः गोण्या वृत्या इष्ममेव प्रतिपादयन्ति 

काष्ठसामान्पेन। न तुपवेषस्ये श््मान्तमीवः। भद्कताथौभिषानादिति गोण- 

ते हेतुः ; मच्रस्य परकृतध्मामिधानपरतात्। अनुष्ेयाथेप्रकाशका हि मन्राः॥ 
 इध्मस्याथलक्षणतदितुः| । 

अर्भरक्षणरष्म-लिङ्गादिति- पितृयज्ञे हविबैहुतवे वर्ीयस्तव- 
दर्शनात् सव्रा्थरक्षण इध्मः । आघारभभृतिपरज्वशित इध्मस्ततकमेणि 

सिष्टङृदन्तं हविर्यावता स्थौस्येन युक्तदशक्रोति दश्धुम् तावता 

सथोश्येन युक्तो ग्रहीतव्यः + । स॒ च प्रदेशायामः । अनूयाजसमिष 
आघारसंमेदास्मागाहवनीयदेशपरिमितत्वावगतः ॥ 

तंगणयित्वा--सर्वम्-तं-हध्मम् । संमरतीति ॥ 

1 गणयित्वा-ञ्ज. 2 यित्वा दछ्त्नम्. (सुरा). 8भ्मन्तमावः-क 

4 ग्रहोत्ये भारद्राजमतात् । द्विपरदिशा इध्मो वैलीकेरिती वैलीकिमतेन दीषत्व 

लक्षणम् । पूर्वमर्थलक्षण इति स्थूले । अन्यस्य ॒तु अथंलक्षण इति । 

दीर्घत्वमप्यर्थलक्षणमन्येषां मतेन । इदयधिक्म् । (यु. रा). इदं ठु उत्तरत्र 

वस्सन्ुसूत्र माष्यवृत्तिग्रन्थरूथं दरयते इह त्वस्थानसुद्रितं स्यत्. 

1 8 सा 
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¦ शेध्पमग्रहणापन्ट्रम 

(भा) ` पुनरिध्मग्रहणात् ° दष्यब्रश्चनानि - - छदनानि । तषां निधानं 
पदा्थगणनायामन्तभवतीति ° ॥ > ॥ 

(रु) त्वयावेदि विविदुः प्रथिवीं न्वया यज्ञा जायते 
विश्वदानिः । अच्छिद्रं यज्ञमन्यपि पान त्यया 
होता संतनोत्वर्धमासानिति दभाणां वरदं कराति।।२॥ 

 वद्क्ररणानयमः, 

(भा) यक्तसतानम्याथवादसवात् विकृतावपि मत्रण चदकरणम् । जाल्- 

कत्वाददपूणमासम्था वाऽधमान्नसतान उच्यत ॥ = ॥ 

(घ) वतसर परुकामम्य ' मूतकायमनाद्यकरामस्य 
रिषृच्छिरसं व्रह्ममचसक्रामस्य ” ॥ ४।।३८।।६० ॥ 

 वेदराष्निविक्रस्पा | 

(भा) वत्सन्ुः--पत्सजानुतुम्यः । मूनकार्यः . -मूनवस्ियते " । 
क [ चिद्धनावयि मच वदकग्णम 

(घ) यज्ञसं--ेदकरम्--तेदकरणमत्र लवा हाना सननालध- 
मासानिति निर्देशस्य विक्तिप्वधमाससनानाभावरऽपि यज्ञमय तस्त- 
नोव्योत्तरस्मादधमाक्तादिति हतुः सततम्तरमाथवादप्राप्त्यप्रकरनिस्थ- 
स्यानुवादात् विङृतावपि मत्रेण वद्रकरणम । 

जाल्येकत्ा-- उच्यते --जात्यक्स्यालद्तिविश्चस्या  तकजा- 

तित्वाः खहृतिस्थानुबादोपपातिर्विकृतावपि ॥ 
सूतपदराथः, 

मूतवक्कियते--यत्र धान्यं निधीयत । 
दं नदद्यते-ख. पु. यदपमनेरदनव्रभवादकनः (र), २ तीति- 

यज्ञधान्यर्नायत १-ग. "+ सूर्त--धास्यानभनाथ् तृणपुनिनिमविलपः (द). धनि 

सास्नाकृतिष्वमीकामाः आृन्तराुपदश्ात् (द). ५ स्कितत् यन वान्यं निर्षी- 

यते-क. ग.ञ. 7 वेदक-क. वेद्जष्यकन्वा-स्व. ग. ) दकुतिनत्स्या-फ, 
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(भा) त्रिवृदेकशिराः त्रिषृच्छिराः। त्रीणि शिरां षीति केचित्। कामामा- 
वैऽप्येता 1 एवाङ्ृतयः । ° अकाम्यस्यान्यस्याभव्रेवानात् मारट्राज- 
मताच्च । द्विपादो बैख्किर्ध्मि* इति । अन्यस्य स्वथ 
रक्षणः ॥ ४ ॥ 

(घ) शल्वासप्रादेर °परिवास्य बेदपरिवास्नानि 
निदधाति ॥ ५॥ ३९॥ ६१॥ 

(भा) वेदपरिवासनानि-- °सवाण्येव वेदा्ाणीति ॥ ५! 

(सू) अरन्र्वेदि शाखायाः पलाशान्यसवाणि प्र 
शातय मूरुतश्शाखां परिवास्योपवेषं करोत्युप- 
वेषोऽपि यज्ञाय त्वां परिविषमधारयन् । इन्द्राय 
हविः कृण्वन्तः िवरशग्मो भवासि नः ॥ ६ ॥ 

[इध्मप्रमाणादौ मतभेदो] 

घ्र) द्विप्रादेश्लो वैकेरिष्म इति-बेरिकिमतेन दीषेत्वशश्षणं 

पूवेमथेरक्षण इति स्थूरुते ॥ 

अन्यस्य त्वथेलक्षण इति--दीषेत्वमप्य्थरक्षमन्येषां मतेन । 
[ बेदपिवासन पदाथः] 

वदपरि-ग्राणीति- मुखानां कायान्तरामावादनादरः । 

1अश्तयः-के ° आकामस्यान्यस्या-ग. 3 स्याभिधानात्-अ. 

4 रिष्मः अन्यस्त्वाथ-ञ. 5 परिवास्य--चछित्वा (रु). ५ सर्वाणि वदाप्राणि-. 
7 उपवेषः --अङ्गारमरेषणार्थ काष्टसुपवेष इति समार्धायते स । च सान्नाय्याथेमुसपन्न 
प्रभुत्वात्पुरोडाशस्यप्युपकरोति यस्तु न संनयति तस्यान्यत उत्पाद्यः । चोयमाने 

कर्मणि द्रव्यमुत्पादेयत् यथा पौणैमास्यासुपवेष इति भरद्राजः। मन्त्रे तु इन्द्राय हवि 
करण्वन्त इति परकरतिवदेनोपेवेषः स्तूयते । तस्मादविकारः (र). 



| आपस्तम्बध्रातसत्ने प्रथमन्रद्न ितायः प्रदरटः [म्ि.६,म्. ५, 

` उपचधक्ररणविधिः 

(भा) वदिं" कृत्वा प्र्चातनममावाम्यायां पलयश्चानामस्पान्यवश्चषयति 
पारिवासनं कुवन् पणवल्कं > पातयति । इन्द्राय हविः ्रण्वन्त इत्यनूहुः 
आख्यानवादात् ॥ ६ ॥ 

(सृ) तृतीयस्यै दिवा गायत्रिया सोम आभृतः 
सोमपीथाय रंनयितु वकटमन्तरमादद इति 
परिवासनन्षकरुमादाय प्रज्ञातं निदधाति ।। ७ 

घ) जिबृदर्भमयं पवित्रं कृत्वा वधूनां पवित्र 

[ परिघासनापयक्ररण न प्ियाद्वयम | 
(बु) वेदिडत्वा-पातयति---पारिवास्यापवधं करातीति न क्रियाद्भय 
पौर्वापर्येण । एकेन परिवासनयनेनोपयेषण सदेव पणवस्कपातनम् । 
4 शाखाया उपवेषपथक्षरणं » परिवासनम् । न सकसथम् । भतः 
प्रमादािना शकरानुत्णाद न“ पुनः परिवासनम् अनुनिप्पादिततात् | 

[मश्रविनियामः 
उपवेषार्थो मत्र; उपवेषोऽसीति शिज्गात् । अतः पोणमास्यामपि सेत्रेण 
तदुपादानम् ॥ 

। आस्यानवाद्रतनरूप्णम् | ४ 

इन्द्राय--वादात्--उपवेषाभिघानपरत्वादवतासंबन्धहविःकर 
णमिधानपरत्वामावादाख्यानवादः । अता महेन्द्रयाजिनोऽपि न महै 
नद्रायेति । 
कयन कु कड त ननः 2 सि) +. 2.1. 

1 वेदकृत्वा-अ. 2 हातयति ~ग, > लिद्गादादनि सस्त्रः तुथ्णी निधानम्) 
तेन शामीदाक्टे निवरेते (र). + शाखायासुप-द्च, एकरणा्थ पार-न्म, (त्वाद् 
नेन-द्य. 
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(घ) मसीति शाखायां शिथिरुमवसजति मूले मूका- 
न्यग्रेऽग्राणि न भ्रन्थि करोति ॥ ८ ॥ ४२। ६४॥ 

[पवित्नरकरणमन्व्यवस्था | 
(भा) पवित्रं-प्रादेशमात्रम् मन्त्ररिङ्गात् | अवसजति ` शिङ्गयति । 
्रिवृतखाशे दमं 2 इति शङ्गात् शमीशाखायां खोपः । अनिवृ्तिवा 
पवित्राभिषानात् ॥ ८ ॥ 

[1 निपीय ाणगणगिपपषीणणीण री नक 

[ पचित्रप्रमाणमानम् | 

ज्र) पवित्र-लिङद्धात्--तरिवृखवितरं प्रादेशमात्रम् । तरिवृयरशे वभः 
इयान् प्रादे शसंमितः इति मच्रलिङ्गात् । नवगुणितं त्रिवृतस्तोत्रं इति * 
निदशेनात् । दभश्येकः मत्रलिङ्गदेव । मूके मूलानीति-मूरोपरक्ष- 

[ कल्पान्तरम् | 

ताभ्यस्तदमंमागाः ° । तथा--अगरेग्राणीति-अथव त्रिगुणमेव त्रिवत् 
ऽत्रिगुणायां पड्ुरशनायां तिव्रृता यूपं परिवीयेति तिवृच्छब्दपयोगात् । 
दभ इत्येकवचनं ' सजात्यमिप्रायम् । 

[ मच्प्रवृत्तिनिघ्रत्तिनियामकम् ] ̀ 

त्रिवृत्पलाश्ने-रोपः- मच्रस्य । ° पित्रपराशयोरभिधानपक्ष 
शामीराखायां निन्र्तिः । कथं " पवित्रे विशेषणमूताप्रधानपखच्ामि- 
धानानमिधानाभ्यां पवृततिनिवृत्ती मन्रस्य : उच्यते; पयि चरं 

दधानि चरुं इतिवदुभयप्राान्यात् । तथा च हर्यते ;--इमो प्ण च 
दर्म च देवानां हन्यश्चोधने इति ॥ 

[शमीशाखायां मन्जानिषुत्तिपश्चः, 

अनिघत्तिवौ पवित्राभिधानादिति- पशे दर्भं इति पल- 
1 लङ्गयति । (रामां-पा) सिद्गयतीति-क. 2 इति वेैलिङ्गात्-ग. ्.? यां 

वा ठोपः-ग. लोपश्च-क. ५ इति लिङ्गाहरेनात्-द्. 5 मागत्-द्य. 5- 

गुणायां पञ्युरशन।यांधिघ्रता-क. 7 स्वजादय-द्य. 5 च््वः-ख. ग. अ. ० इति 

पाविन्र-ञ्च. 10 पविच्रविरेषणी-द्य. 



26 आपस्तम्यश्रतमेत्ने प्रथमप्रश्न दिताः पटलः म, २. १५, 

घ) त्रिव्ृतले ' दभः इयान् प्रादममितः। 
यज्ञे पवित्रं पोतृतमम् पयो हव्यं करोतु म। 
हमौ प्राणापानौ यज्ञस्याङ्गानि मवश्चः । आप्याय- 
यन्तौ संचरतां पित्रे हव्यश्चाधने । इति क्रिय- 
माणे यजमानाप्लुमन्त्रयते ॥ ९ ॥ ४२ ॥ ६५ ॥ 

 पनुमसर्णाि्यःः 

(भा) क्रियमणे-राखायामवसन्यमान व्रिव्रृल्यत्य् दति त्रितः 

टमो प्राणापनाविति सशाखस्यामुमन्तरणम् ॥ २ ॥ 
छख) "समू “ हन्त्यग्रथगारं उपिम्पन्न्यायतनानि) 

अलङ्कवौते ` यजमानः प्ली च । १०।।४४।।६६॥} 
(14.111 119 

(भा) समूहन्तीति " बहुवचने चादित यजमान. पल्ली च प्रवृत्त! 
कमीदो । 7 बहव ऋलिजःकू्वन्ति " अलङ्करणमायतनानां यजमानः 
पलीच ॥ १० ॥ 

(वु) शस्याधिकरणस्वेन निर्देशात् परवित्रपर्टयन्मच्रस्यानिवृत्तिः | शमी 
तालायामप्युभयास्पयेमतुस्यस्यपि अन्ने पवित्रम्य॑व सम्कार् दृत्यथेः ॥ 

भनुमन्च्रण्य चिदाषः, 

क्रियमाणे-ज्यमाने--' ्िषृपराध इति " तिृतमनुपमत्रयते | 
पकित्ामिषानपक्ष--इमोप्रा-स्यानुमन्त्रणम्-- सवदा । 

[व्रहुवच्नविषयप्रदशनाहि | 
समूहन्तीति-मांदौ--जध्वयोँभ्सहायमूत। । ऋषिविजाममावात् 
1 यकज्ञः-क. > समृहस्ति संमनन्ति (रु). > बहुतेयनमभ्वग्वादना 

मन्यतसप्राप्तधंथम् (र). 4कर्वभिप्ाया्थादातमनिपरत् न ेर्मम्वनास्कार इलयाहः 
परम्परयक्रतरमिप्राथतां निरस्यति च (र). 5बहुबचननरा-ञज, १प्रवृत्ती-ग. 
प्रवृत्तौकमात्-ञ्च. 7 ऋत्विजेवाबहवः--अ, + विटनवधाननेगाद्न स दुररते- 
मयुक्तमिति (र). + पलाशलिङ्गतान्मन्त्रह्यम्यायां नवतत (स). 10 
पविन्नचानु मन्त्रयेत (र). निगरत इति पा अनुमन्त्र५मिलनुषज्यते, त्रिषृत्तम- 
ष्यनुमश्र-द्य, 
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(घ) नवे सांनाय्यङ्कम्भ्यौ ` यावच्छकैरगोमयेना- 
नुरिति भवतः ॥ ११॥ ४५॥ ६७॥ 

दलि षषी खण्डिका ॥ दितीयः पटलः ॥ 

[नवत्वादिभ्यवस्था| 
(भा) नवं कुम्भ्योः 2 प्रथमप्रयोगे । गोमयर्पनं तु सवत्र | 
` यावच्छकैरं- -- यावच्छकेरया बुधमाकिपं कुलरेन ॥ ११॥ 

ति पूर्तस्वामभाष्य प्रथमप्रश्ने दवितीयः पररः ॥ 
ज ण म् जा न 

[8 क 1 1 7, 1 वा ति ` । 1 

(घर) चत्वार विज इति परेदुर्विधानात् । अमावास्यायां च आभ्रीत्र 

४ एव तु पक्षे 5 पूव सेभवति । ऋत्विजो वा बहवः कुवैन्तीति । यथपि 

श्वोविधानवरणमािेषेणऽ ' अवृताः कम कुवैन्तीति दशनात् । असन् 
पक्ष ह्या आभघ्रश्च। ऋषेदेन होता करोतीति नियमादितरयोरनियमाच॥ 

[अलङ्ायेम् 

अलङ्करणमायतनानाम् । यजमानः पल्ली च कुरुतः नातस्मनोः ; 

कु्बाते इत्यारनेपददशरेनात् । केचिदम्पयोरेवासमनाररुङ्करणमिच्छन्ति ; 

तन्न ; आदधीयातामिति दशनात् ; अभ्मिसमवतव्वेऽप्याधानस्य ॥ 
[नवत्वादौ विशेषः| 

नवत्वं कम्म्योः प्रथमप्रयोगे इति-आधानप्र्ूति पात्राणां 

प्रथमप्रयोगदशनाथलात् । तथाचाभिहोत्स्थास्यदीनामिहात्रारम्भप्र- 
युक्तानां मेदनादेो प्रायधित्तदशेनात्ः ॥ 

[सावैच्रिकताहेतंः) 

गोमया--र्ब॑त्र- तेषां प्रतितन्नं स्कार इति । 
इति श्रीकौशिकरामार्भचत्कृतायां धूर्तस्वामिमाष्यवृ्तौप्रथमप्र्े द्वितीयः परलः ॥ 

` 1यावच्छर्करं यावान उपरिष्टात् दारदुराभिरज्ञितः ललन (र). सद्र 

दत्ताक्ष्वरमनूदय विरराम. 3 यावच्छक्यं यावल्छुम्भ्याबुघ्रमा-ज. “ एवेति तु- 

मु. रा. 5 पूवं 'क्षे-ग. पूव पक्षे सुरा. पूवे पक्षक. ^ मपि. विशेषण-द्च 

7अद्रृता कर्म-द्च. 5 दशंनम्-श्च. 
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(घ्र) अमावास्यायां मरददश्चन्द्रमसं न परयन्ति त- 
दहः पिण्डपितृयज्ञ कुवते 'ऽप"राङ। १॥ १।।६८॥ 

 प्पण्डपितयश्नकादट 

(भा) यददश्चन्दरमसं न पदयन्तीति वरेचनाव" दष्चन्दरायां प्रतिपप- 
राह । तम्मान्माति पितृभ्यः क्रियते इति लिङ्गात् ॥ १॥ 

` ̀  किण्डितयक्षकान विचः] 
ब्र) यदहश्वन्द-- पराक इति--चतुदरश्ीमिश्रणन पररः | 
पुरस्ताचन्दरदर्ने सति उत्तेधुः पूर्वाह्न पवसन्ध। तद्रपराङ्ग एव प्रयोगः| 
यददश्चन्द्रमसं न पयन्तीतिवचनात् पव॑सन्धावव! अत्यन्तचन्द्रादश्च"- 
नात् । तयुक्ताहोरात्रापराह एव ॥ 

तस्मान्मासि--रिङ्कादिति--'तदिञ्गानुरघन सूत्रं वणनीय- 
मित्यथैः । मासे पूर्वे पितरभ्यः 7 क्रियते इति ब्रह्मणस्याथः | परिपूर्णो 
मासोऽमाबास्यान्तिमक्षणे । तम्मात्तयोमिनोऽहारात्रम्यापराह एव पिण्ड- 
पितृयन्ञः । अतश्वतुदशीमिश्रणेऽपि क्षपे तदहासत्र पवसन्धो तम्याप- 
राह क्रियत पिण्डपितृयक्ञः । चतुदर्यमावेऽपि वृद्धौ शम्न्धं। तम्याप- 
राह एव ॥ 

५५ सवक 4 

। पिण्डपितयक्ञस्य पनन्मध् कथनरनुः 

स्वतन्तरस्यापि पिण्डपितरयज्ञस्य दशपूणमासपरयोगमध्य केथन्- 
मोपवसथ्येऽहनि सन्धो बद्धक्मेषु दरशेपूणेमासपदार्थेु स्थाननियमा- 
थेम् । अतः प्रमादादिना कृम्भ्यारेपनान्तः कर्मण्यज्ते अन्तरित. 
प्रायश्चित्तं भवति ॥ 

अपराहि इयेतदुत्तरस्त्रादिः खददक्तमने, ५ अपराक्कः नषधा रतस्थानः 

स्तरो भागः (रू). ` वचनद्षट-सु. ग. पवेवायन्तन्दर्मनयुक्ता -त्. 
5 चन्ददरोना-मु. सा. ० एतद्नि-स. पितृभ्यः पूर्वेयु-मु. रा. ^ ने करम 
ण्यङ्कतेपरस्मिश्च कमेणिष्ेतेऽन्तरित १- ञ्च, 
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(सू) अधिघृकषषर्ये घा पिण्डपित॒यज्ञेन चरन्ति* ॥२॥ 
[पिण्डपितयज्ञराब्दाथेः कमादिच] 

(भा) अधिवृक्षसूयं ` इति वृक्षाणाुपर्येवोष्मा 2 न प्रथिव्याम् । 
पिण्डेस्साध्यः पितृयज्ञः पिण्डपितृयज्ञः । पिण्डपितृरज्ेन यक्ष्य 

इर्युक्त्वा विचुदसि ˆ । ° आरम्भाव्सृति प्राचीनावीती अन्यन्न वचनात् | 
# 

(सू) अपां मेध्यं य्ञियमिति समूरं सकृदाच्छन्नं 
बर्हिराहरति * सकृदाच्छि्नानि ` वृणान्युपमूल- 
दिनानि ॥ ३॥ ३॥ ७०॥ 

[निवेचनभावः फले मतभेदश्च] 

(र) अधिवर्षघच--पितरयज्ञ इति - तिस्र आहुतीजैहोति तिनि 
दधाति षट्थ् सेप्न्ते इति पिण्डग्रदानस्यापि होमतुस्यत्वनिदेशेन 
तस्यापि प्रधानत्वात् पिण्डिस्साध्य इति निवेचनम् । स्वर्गाः पिण्ड- 
पित्रयज्ञ इति ° मीमांसकाः ॥ 

सूत्रकारमतिस्तु;ः-- पितृभ्य एव तज्ञ निष्क्रीय यजमानः 

प्रतनुते इत्यमावास्यानिष्कयणाथेत्वाननित्य इति । अत एव पिण्डपितृ- 
यज्ञेन यक्ष्ये इद्युक्त्वा विद्यदसीति भाष्यकारेणोक्तम् । न फलनिर्देशः 

कृतः । भमीमांसकपक्े तु पिण्डपितृयज्ञानारम्भे न दोषः । आरज्धस्य 
विच्छद एव प्रायशित्तम् ॥ 

[भ्राचानावीतप्रवृत्तिचिद्वम् | 
आरम्भात्-- वचनात् इति--° अध्वयुरूपवीती इति वचना- 

भावे प्राचीनावीती ॥ 

1 सूयेयत्र ब्र-ज, 2 यैवेष-ज. ऽन च विद्युदक्षायपामुपस्पशनं दर्वि- 
होमत्वात् । (रु). + आरम्भप्रयृति-क. 5 दभौदन्यान्यपि याज्ञियनि तृणानि 
इयेके इति खदरदत्तः. 6 “फलक्चेदं कल्प्येत स्वरेण ' (शाब-भा.) (जै.सू, ४-४-१९) 
7(६-२-१३-१५ जे. सु.). $ उपवीतवचनादन्यत्र-घ 

०० 



(0) आपस्म्बधतसतने प्रथमप्रति तृतीनः पटलः गै. ७, मृ, +. 

चिदयुदस्यादध्यघ्रस्था 

(भा) अपां मध्व यज्ञियभित्याच्छदनलिङ्गन् । न विदयुदपि दर्वि 
 हमेपिवद्युपदशः । नाहवनीयप्रणयनमथाभावात । चरन्तीति बहुवचनं 
पलया सह ॥ ३ ॥ 

(मू) दक्षिणाप्राणयैदर्दरक्षिणाधि परिस्तीयं दक्षि. 
णतः पशादा दर्भान् सस्स्तीयं ° दक्षिणाश्राश्चय- 
कैकशः पिण्डपितृयज्ञपात्राणि प्रयुनक्ति स्फ्यं 
मेक्षणं कृष्णाजिनयुकृखरं यमं गरुपमाज्यस्थारीं 
चरुस्था्टीं येन चान्येनार्थी भवति ।५।४।।७१॥ 

| मन्त्रनिगरमः. 

घ्र) अपां मेध्यं--लिङ्लदिति---कृदाच्छिनं वर्हिराहरतीदु- 
क्तेऽपि अच्छत्त बा मासििमिति सिङादाच्छेदने मध्र: नाह- 
रणे ॥ 

[विदुदस्यभावहतुः, 
न विद्यु--देश्चः-- यक्ष्यमाणो वेष्टा वेति वचनात् । 

[निषधस्य कालिकना 

नाहवनीयप्र--मावात्--"यदि प्रतिपयपरादवि क्रियत । 
| सष्त्वपुनवेचनफलम् | 

चरन्तीति-सदह-- सदहाधिकाराथम् । सामान्यतम्सहाधि- 
करि सिद्धे पुनवचनमनारम्मुकायामपरष्य करणं न भवतीति ॥ 

1 होमे इद्यु-ज. 2 देक्षिणमर्नि-क. > दक्षिणप्राजीनि कोमदिगपवादः 
दः; ै  क भ, े # 

(र). " प्राच्थकक-क. 5 आदरतिनान्वयेऽप्याच्छनाभो-द. ० यदारप्रति-द्ध, 
1 सहेतिसामान्मतः- ख. ग. घ. 



[उपचारेदिक् अन्यश्च] 

(भा) दक्षिणप्रागम्राः--करोणाग्राः। उपचारोऽपि दक्षिणापवगेः ` | 
अर्थी मवति --उपम्तरणाभिषारणा्थी दवीं मृन्मयं च निवे- 
पणाथेम् 3 ॥ 9 ॥ 
(सू) दक्षिणतः प्रागीषं त्रीहिमच्छकटमवास्थिते 

भवति * अध्वयुरुपयीती स्थाीमेकपवित्रेणान्त- 
धाय तथा दक्षिणतर्शकटादधिनि्वपत्युत्तरतो 
वा । “तां पूरयित्वा निमाष्टि * सन्मे निवपति 
पितम्यो वो जुष्टं निवेपामीति तुष्णीं वा* अप 
रेणान्वाहायंपचनं प्रत्यगुदगभ्रीवे कृष्णाजिने उचू- 
खे प्रतिष्ठिते दक्षिणाप्राची तिष्ठन्ती पलन्यवबहन्ति 
पराश्पावमगविवेकम् ॥ ५॥ ५। ७२॥ 

[मच्रवन्निरुत्तयीद्यवदटननदिष््] 
^^ १ 

(भा) दक्षिणप्राचीति काणदेशवादः पल्याश्च | 

[प्रमाण अपिशब्दाथश्य) ` ज्मा अपिशब्द] 

(्) दक्षिणाप्रा-गेः इति--दक्षिणापवगाणि पिञ्याणीति वच- 

नात् । °अपिशब्दास्पस्षव्य च परिस्तरणादि ॥ 
[चशब्दार्थः अन्यापेश्चाच 

अथौंमवती-वैपणारथम्.-- चकारान्मेक्षण श्व्थतण्डुरुनिधाना- 
"भस् । करिष्वज्ञनाम्यज्चनादिपात्राण्यप्यासाचन्ते ॥ 

[दिङ्नेयम उभयोरपि] 

दक्षिणाप्रा-वादः पलन्याधेति--दक्षिणाप्राची तिष्ठन्ती 

1 रद्ति-ग 2 दौज, 3 निरवपार्थम्-ज. ५ प्राचीनावोतीतां- 
क. 5 परावपनम्--शतणतुषत्रोहणम्. (र) 6 विवेकः--सतुषवितुषाणां एथ- 

करणम् (र). ग दिकोणेदे-अ. 8 अपसव्यास्रलव्यं चश्च. 9 न्मेक्षणतण्डुल- 

कं, 1० थपात्रभरिप्वा- (सुरा) थकरिवा-क. 11 भ्यज्ञनपा-ञ्च. 



6: अपस्तम्बश्नंतसनत्र प्रथमप्रद्न नृत्तामः पटः (ति. भम्, ६, 

[ पिण्डपितयक्नाऽनादिनाद्चग्पि) 

(भा) अनाहिताभेरप्यध्वु ग्रहणात् । परापाव--पराप्रूय परापूय | 
सविवेकं-- अविविच्याविविच्य ॥ "+ ॥ 

(घ) "सकृत्फलीकरोति दक्षिणाग्ना ` जीवतण्डुल 
श्रपयति । अपहता भसुरा रक्षा-मि पिद्नाचा 
वेदिषद इत्यन्तरा गाहपत्यान्वाहायपचन दक्षिण- 
पूर्वेण वाज्न्वाहायेपचनं दक्षिणाप्राची भकस्प्यां 
पराचीं वेदिभ्युद्धत्य शछन्धन्तां पितर दत्यद्धिर 
^ वोक्ष्य आयन्तु पितरो मनोजवसः इत्यभिमन्न्य 
सकृदाच्छिन्नं बर्हिरूणामृद् स्योनं पितृभ्यस्त्वा 
भराम्यहम् ¦ अस्मिन् सीदन्तु म पिनरम्पाम्याः 
पितामहाः प्रपितामहाश्वासु्भस्मद इति मक्रदा- 
च्छिन्नेन बर्हिषा वदि स्वणाति ।॥ ६ | ६।७३॥ 

टा सधमा चाण्ड. ॥ 

(रु) पल्वहन्तीति काणदशचमुखता पल्य अपि न क्ियामत्रम्य ॥ 

[अध्वयुग्रहणभावापपाद्रनमे | 

अनाहिताग्ने -दित्ति--यजमानऽन ऊध्वमित्युतरत्र निय- 
मात् पूवत्राध्वधुकतलस्य पराप्तत्वादनाहिता्मयथमध्वयुग्रहणम् । यज- 
मानश्चब्दस्याहितामो प्रसिद्धववाद्रनाहितभः पिण्डपितृयज्ञे स्वयं कतृल- 
प्रापठावेष्वयुविधिः ॥ 

 युरधवयु-ग. > फलाकरणम्, केणापादर्णायस्लण्वुखवधातः, ।य्), 
» तण्डुलमिव-क. जवितण्डुलम् --यथा तण्डुला दषा (1, + एकस्था 

एकस्फ्यछृतारेखा (रु). ¬ मुद्रलय-क्र. ^अवाचनिनकेरणोश्रणमवेोश्नणम् (ह), 
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[वेदिकरिप्वादिन्यवस्था] 

(भा) ` जीवसितुरपि वेदिरपिण्डाथत्वात् । न > कशिप्वादीनामा- 
सादनम् पिण्डाथत्वाविहिताः १ ॥ ६ ॥ 

(घ्र) उत्पूतेन नवनीतेनानुत्पूतेन वा सर्पिषा स्थारी- 
पाकमभिषायं एकसप्यायां मेक्षणमासाच स्थारी- 
पाकमासादयति * दक्षिणतः ` किप् * पबहेण- 
माञ्जनमभ्यज्ञनथुदङ्कम्भमिव्येकेकशच आसादय- 
ति ॥ ७॥ ७ ७४॥ 

(ना) उदकाथेः कुम्भः--उदकुम्भः? ॥ ७ | 

(घ) अध्वयुरुपवीती दक्षिणं जान्वाच्य मेक्षण? 
उपस्तीये तेनावदायाभिधा्यं सोमाय पिदपीताय 
स्वधा नम इति दक्षिणाभरौ जुहोति| ८॥८।।७५॥। 

[ अध्वयु ग्रहणफलम् | 

(भा) अष्वयुरष्वरस्य॒ नेता कथं स्यादिति पुनरध्व्ग्रहणम् ¦ 

[ वदिफलम्] 

(र) जीवतपितु--ण्डाथत्वात्--हविरासादनाथंतात् । 
[व्यवस्थाहेतुः] 

न कशिप्वादीनामासादनम्--तेषां स्वातन्रचेण पदाथंतया 
न विधानम् । पिण्डभोक्तपित्रथत्वात् । यथामागमेवेनान् प्रीणातीति 
[वेको 9 

निर्दशात् । ° जीवयितुस्तु पिण्डाभावात्कशिप्वादीनि न भवन्ति ॥ 

अध्वयुर-- ग्रहणमिति--जध्वयुरुपवीती दक्षिणं जान्वाच्येति 

1 जीवीपितुर-अ. भ्न करशिप्वादीनि विहितानि-ग. 3कररिपु- 

रायनम् (स). 4 उपबहंणं-उपधानम् (₹). 5 न तु प्रणीतावत्-क. ख. ग. घ. 

५ आच्य सद्धाच्य-ख. 7 णमुप-क. 8 जीवपिवुस्तु-द्य. 



[नमस्कागपचागः| 

(मा) नमस्कारः ।प्रदानाथः नमम्कारा हि पितृणामिति लिङ्गत् ॥ ८॥ 

(घ) यमायाङ्किरस्थत पिठमत स्वधा नम इति 

द्वितीयाम् । अग्नय कव्यवाहनाय स्वधा नम इति 

तृतीयाम्" । य मक्षण तण्दृलास्तान् हत्वा 
तूष्णीं मेक्षणमादधाति ॥ ९ ॥ ९ ॥ ७६ ॥ 

[उपस्तरणादो तरि शपः | 

(भा) यमायाऽप्युपम्तरणाभिषारण । = उमयपराते केत्यव्ादनम्य | 

(र) जध्वयु्हणं द्शा्थाध्वयुरेवात्रापि यथा स्थादिति ' ° दतमूतसिक्प- 

क्षेऽपि दशाद्रहिः प्रयाग ॥ 
नमःयदफोः सन्तान | 

नमस्कारः य इति--अनः स्वाहाया भवतत ममम्कारो 

हि पित्रणामिति शङ्गात् ॥ 
यमायापस्तरण रनु, 

यमायाप्यु -रणे--द्वितीयामिति निर्धावति | चथा गाद 
तीयेनाथ इ्युक्तं नाज वध्यत गोरेव बध्यत नधात्रापि ॥ 

। उपम्नरपादि किन्न 

कमव्यवादनस्य न त भवनः शपप्रति्ण्तिस्वाच ॥ 

तस्य भाप्यासद्धना 

उभयश्ेषात्कव्यवाहनस्येति--य मश्नण त्ण्डुखा दृद्युभयः 

रोषं मेश्षण निधाय कव्यवाहनः ! उपम्तरणाभिषारणनजम् । शेष 

प्रतिपत्तिवाच्छेषाभाय निवृ्विरपि ॥ 

 प्रदकषनाथ-क. अ, > उभयवदापान्-ग. उवप्रूल~क्र "जुहोति 
चोद्नत्वात् , सिदत बोधायनमताच स्वाटान्तमन्नहोम। इति दलः, 
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[ मेक्षण विशेषः ] 

भा? मेक्षणाधनिं वाम्यततन ' । 

(घ्ू) न यमाय जुहोतीत्येके ॥ १०॥ १०॥७७॥। 
(सू) अपयन्त्वसुयः पिवररूपा ये स्पाणि प्रतिगुच्या- 

चरन्ति । परापुरो निपुरो ये मरन्त्यभिष्ठष्ोका- 
सप्रणुदाव्वस्मात् । ये देवाः पितरो ये च मानुषा 
ये गर्भ मम्ररूत ये परास्ताः । य उद्धता उतये 
निखातास्त सम्यञ्च इह मादयन्ताम् । ये 
स्पाणि प्रतियुश्चमाना असुरास्सन्तः स्वधया 
चरन्ति परापुरो निपुरो ये भरन्त्यभिष्ठष्छोका- 
स्प्रणुदाखस्मात् । ये ज्ञातीनां प्रतिरूपाः पितृन् 
माययाऽषुराः प्रषिष्टाः परापुरो निपुरो ये भर- 
न्त्यम्रे तानस्मासप्रणुदस्व लोकादिति दक्षिणागरे- 
रेकोद्युकं ` धूपायद्धरति ॥ ११) ११॥ ७८ ॥ 

[पिण्डापेत्य }जीवपिवककृत्यावधिः, 

(भा) उ एको्मुकं -अर्षसष्टमन्धेः । एतदन्तं जीवपितुः ॥ ११॥ 
[8 

ककण = पभ नन 

| वचिरेषोपपादनम् | 

(र) मेक्षणाधानं वाग्यतेमैवेति--मत्रानुपदैश।देव मन्रनिवृत्तो 

तृष्णीं ग्रहणं शोकिकवाङ्निवृत्यथम् ॥ 
[ प कराब्दफलम् | 

एकोष्युकं अससु्टमन्यैः-एकवचनादेकत्वसिद्धावेकशब्दग्रह- 
णात् | याघस्कमरसमाक्षि धारणम् ‹ अवाङ्ढग्यानि सुरभीणि कतवा ' इति 

रिङ्गात् । पिण्डदानासू्ै नायि मत्रेण पुनहैरणं सवेप्रायश्चित्त* चाहव- 
नाति जका ता ना वम कक 

1 वाग्यतेभैव-ग. अ. 9 धूपागत्-धूमायमानम्--ख. > इद-ग. पुस्तके 

न इश्यते, + धित्तत्वम्-घ्च. 

270 एष, 901, 1, 8 



६6 अपरस्तम्बश्रीनम्त्र प्रधमध्रत नृनीयः परदः स. रसु. १, 

(घ) दक्षिणपू्ं मवान्तरदेश्ं मह्त् स्फ्यनोष्टिस्य 
उदीरतामवर इत्यद्धिरवाक्ष्य उद्िग्वितान्त निद्- 
धाति ॥ १२॥ १२। ५९ ॥ 

(च) यजमानोऽत र्यं श्राचीनाीती कमाण 
करोति * । माजयन्तां मम पितर माजयन्तां 
मम पितामहा माजेयन्तां मम प्रपितामहा इत्यक 
स्प्यायां अ्रीतुदकाञ्नरी " सिवपत्ति । प्रसव्यं 
वा तिः परिथिश्वति “ बीनुदश्रात्रान् वाजम 
नेयिनस्समामनन्ति * ॥ १३॥ १३। ८० ॥ 

स (म्।१1४६, 1) 

(घ) सव्यं जान्याच्याव्ाचीनपाणिः सकरदार्छिन्न 
बर्िपि दध्िणापवगोन् पिण्डान् दद्रात्यतत्त त- 

[.; ५५), + ५ कौ), [भक 

"ताऽ्छा ये च त््रामन्वित्यर्नः प्रानमन्त्रम् । 
*तूरप्णीचतुथम् ` । म॒ कृताृतः । ̀  प्रपिताम- 
हम्रभृतीन्वा ॥ १।॥ १४ ८१॥ 

 नाच(पतृकनिपधः पश्नान्नम् च 

(घु) नीये | एतन जीववितुः ! अथवील्मुकधारणान्त ण दामः । अभ्मिन् 

पक्षे अवाड्ढ्यानीति होमसमवतामिधानम् । “भत्र न पनहरणम् । 
अम्भाक्रंतु ये ज्ञातीना+लोकात्" हति मन््रलिङ्गात् जानिभ्य्रः पिण्डान् 

1 अवाम्नद्धेशः कोामदरकर-स. यथन णय बवन पृतं उपरीव 

भतति(र). रजिनयति-क. स, लिनेतन पर्रामसयानि 1२),  अपरस्तिः 

सिश्वदयकसशफ्याम (ठ). ? अश्रादिस्थाने पाप्रमय भतल, द), " मन््रपु अदा 

स्थति पित्रदिनामानि संवुद्रया गृह्णाति (द). 2 वक्रल्वकः (६), च नातण्ड- 

लक्षण। । ते च गच्रक्रमप्रातिलोम्भ्रन देक्षिभापवमी एवे । पिण्डलषःवादन्रलयोऽपे 

तत््रशरतयः (ई). “अते ने पुनद, 
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[ अजीवपिदकस्यपाच्पनावीतं तदवध्यादिच 

(मा) अत उध्वं प्राचीनावीती यजमानः । प्राचीनावीत ' वचनं 

्रोतप्रायचित्ताथम् । जीवन्तः पितर इति विभहात् जीवपितामहो 
जीवप्रपितामदहोऽपि“ होमान्तम् । परपितामहप्रमृतीनपि दक्षि 
णापवर्गान् । अञ्चर्योऽपि प्रपितामहभभति दक्षिणापगोः । 
[का 

(र) दास्यन् ज्ञतिरूपेण + पिण्डेष्वघुरधणोदनमथेयते । ° अभिमित्येः 

पिण्डदानाथेतमेव ॥ 
[ पुनः प्राचीनावीतविधिफलम् | 

अत उध्वम्--धित्तार्थम् इति -प्राचीनावीतिना प्रसन्ये- 
मिति परिभाषासिद्धेऽपि प्राचीना्ीते पुनवेचनं तद्धेषे यजुभ्रेषपरायश्ि - 

तार्भम् | सा हि परिभाषा श्रोतस्मा्तसाघारणी तद्धेषे सवेप्रयधित्तमेव 

स्यादिति" पुनरूपदेशः ॥ 
आहोमाकछरत्वा विरमेदियेतद्धोमाङ्गमूतमेक्षणाधानान्तं कतेव्य 

(९ __ (५ 

नास्मास्ागियेतदयेयितुं जीवपितेत्याचाक्ष्य व्याचष्टे ;-- 

[होमान्तत्वहेतुः। 

जीवन्तःपित-होमान्तम् इति--मनुष्याः पितयेऽनुपरपिपते । 

त्रिभिदधातीति यजमानपितूपितामहप्रपितामहानां पिण्डनिधा नाषिण्ड- 

त्रयनिषानासकसेकथाल्लार्थसत्रथाणामन्यतपे जीवति पिण्डत्रयनिषधा- 

नानुपपतेर्होमान्तमेव ॥ 
[विशेषविवस्णम्] 

प्रपितामहप्र-पवर्गाः --९ अत्र पितामहादृ्वं त्रयाणां पिण्ड- 
मकः भजे किमक नि तना शनन 

0 11 भ 

1 ग्रहणं-ग, 2 परहोमान्तमेव-क्र. ? प्रषितामहाचपि. ^ पिण्डादि- 

त्च ञ्च. ऽ अभ्निरिद्य-द्च. 6 स्यादितिइयेतदन्तमेव ददयते -द्च. 7 नात्म. 

कस्येव-घ. 5 तत्र-मु. स. 



(8 भधस्तम्ब्रोतसृन्न पथमन्र्चतुतयः पलः (व, ९.१. 

(भा) एतद्र ततो दवेवद्रततयज्ञदता ये च युघामनु ¦ णे पितामह्- 
प्रपितामहावपि ॥ ! ॥ 

(चू) नानाममृहीरतं गच्छति । यहि 
ातूस्था पितस्यः पृरथिधिषद्धय इति प्रथमं पिण्डं 

रि दद्यात् । स्वधा पितस्याऽन्तरिक्षमद्धय इति ती 
य॒म् | स्वघापित्रभ्या दिविपद्धय इनि ततीयम् | 
यदि ̀  द्विपिता स्यादकंकास्मिन् पिण्ड द्वप 
लक्षुयत् ॥ २। १५। ८२ ॥ 

(घर मदि "जीवपिता दद्ादाहामान्ङरल्वा चिर 

मेत् ॥३॥ १६॥ ८२॥ 

(वृ) दानम् । प्रमूनीनिति द्वितीया तस्यवन्िपिण्डदनिमिप्ररयेण | 
अथवा त्रिपु पिण्डपु प्रपितामहपभरती नन्वाचष्ट ६ति ॥ 

नदा¶नन्पद् स्मयमानः 

एतद महावपीति पिण्डदानमन्त्रप्रमङ्गनापकरप्य द्विपितुहष- 
रक्षणप्रकार उपदिरयते ॥ 

(नेए्मस्ररणनियमः 

नानामगृहीतं गच्छतीति--पिश्रादिनामग्रहणर तिण्डषदति 
तदिण्डदानं पित्रे प्रामरोतीति ॥ 
कै कमक पग ५५ करज 

1 बन्धु न विद्याय-~क. ग. मु. बन्धूनावयोन्य पया -भथत्रा बन्धु 

नामतो न जानीयादिद्यथः से. > विनृयतेदसातमे पिनामदादतामपि ग्रहणम् । 

तेप्रामन्यतमा यस्य! मरश्यश्रिनजदिः स द्विपिता पाप्ततरयतान् स्मरामसम्यान्च। 
(रु). भ पितास्यान्नद-क. + नम्वा अनष! पछ. > प्रु.धनरृप-द्र, धद ' 
कृतेतवि-द्च, करततद्ा -ध्र. | 
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(छ) यन्मे माता प्रममाद यच्चचारानयुव्रतम्। तन्मे 
रेतः पिता बृङ्कामायुरन्योपपद्यताम् । पितृभ्य 
स्सवधा विभ्यस्स्वधा नमः पितामहेभ्यस्स्धा 
विस्यस्स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यस्स्वधा विभ्य- 
स्स्वधा नमः इत्युपस्थायात्र पितरो यथाभाग 
मन्दध्वमि्युक्त्वा पराडमबतेते ॥ ४।१७।।८४॥) 

[अहनिषधतद्धेत् | 

(मा) पिता वृङ्कामितिः अनूह: सवेपितृणाममिषानात् ॥ ४॥ 

(घ) ओष्मणो शव्यावरृत उपास्ते" ॥ 
* अमामदन्त पितरस्सोम्या इति व्याघ्ृत उष्मः 

ण्यमिपथीवतेतेऽ"व्या्न्ते वा ॥ ५॥ १८।८५॥ 
(भा) गताः ॥ ५॥ 

(घ) यस्खाट्यां रेषस्तमचजिध्ति । ये समानाः 

समनसः पितरो यमराञ्ये । तेषां लोकस्स्वधा 

नभो यज्ञो देेषु करपताम् । वीरं धत्त पितर 
[व त 1 त जनन ७००५०७०४ 

[कव किन 

| पितेति पकथचनोपपात्तः| 

.्) पिता वृका -ममिधानादिति-पितृभ्यम्प्वधाविभ्य इति बहु- 
[1 

{ शि 3. 8) 0 जा नज स 
71 जण णण क 

1 ् रथमस्पोतस्थानस च्रस्था्रनिरूहश्च । पितामहप्रमितामहयोमांसिश्राद्धे तथा 

द्धीनात् छिद्वविगोधाच । न च पितृशब्देन व्रयाणामीभिघानान्चाह इति वाच्यम् ; 

एकवचनात् म।तृरब्दस मभिव्ाहाराच । तस्मादृहः. पितुरेवोपस्थानं प्रथमेन (इ). 

2 मिद्यत्रोहः १-ग, 3 व्यव्रृत्-व्यव्रत्तिः-साच °द्रच्छ्तं ऊष्मणः न छ 

आन्तरस्यापि (र). + अठ प्ावृत्तेवा इयतन्न रदयते-क्र. ° व्याद्र्यव्याव्रलो- 

रन्यतोऽवगमः । पराद्युखत्वादात्मनः (₹) ०अ्र-स्रु. सा. पुस्तके यदि 

व्रिरमेदिल्न्तस्य ; सूत्रस्य ‹ प्रसङ्ग तवव म्याख्यातम् ` इति दृत्तिद्यते । नान्येक्तमि 

पुस्तके, 



70) आपस्तम्यधातमनन प्रतमग्रहन तृनीयः पटः (म. ९. ५ 

( घ) इति" | * आमयाविना प्राश्याऽम्नाद्कामन प्राश्यो 
योऽटमन्नाद्याय सम्नादयच्त्तन वा ्रारयात् | ६ ॥ 

: अद्टरम्भाचविचर्कय, 

(भा) योऽलमन्ना्यायति नैमित्तिकम् । * ग्रस्य नाम्ति " माजनशक्तिः। 

सत्य ? से मोजनकामा वा ॥ ६॥ 

(सू) पूथेवदेकस्फ्यायां तव्रीचुदक्ाञ्नरीजुपनिनीय 
अञ्जनाभ्यज्ञन वामश्च त्रिरु"पिण्डं ददाति *। 
+ आदृ तततामावट्क्षवे पितामहामावरङ्क्षच 
प्रपितामहामाविद्याञ्ननम् । ̀ पवममभ्यन्ननमम्य- 
उमष्वति मन्तं सममति ।॥ ५॥ 

(भा) स्यष्टाधः ॥ ५॥ २० |! ८७॥ 

(घ) यदि "वन्धु न विच्यादाञ्नतां मम पितर 
आज्तां सम पितामहा आञ्त मम प्रपितामहा 

(र) वचेनास्सवपितृणामुपस्थानपरतवान्मत्रम्य सवविनृणां पिता वर्क्त- 
मि्यमिधानम् । जात्यभिपा "यप्र चकेवचनम् ॥ 

[ प्राहाननियप्र नान्परदय 

योऽरुमना-कामा त्रा इति -- यदि भक्तं न शक्रुयात् | , 
1 नमित्तिकलाद "भ्व्य ५ दपं प्रायम् । द्वितीयादपर्दरन्दसः॥ ` 
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(घ) हत्याञ्जनम् । एवममभ्यज्ञनमभ्यज्तामिति मन्य 
सनमति ॥ ८ ॥ २२॥ ८८ ॥ 

[बन्धुपदाथः] 

(भा) बन्धु न विद्यादिति नामानि "बान्धवानाम् ॥ ८ ॥ 

इति नवेगीखण्डिक्रा ॥ 
[षी 1) 

(सू) ˆ“एतानि वः पितरो षासांस्यतो नोऽन्यतितरो 
मा य॑ष्टेति वाससो दशां छित्वा निदधात्यणां ५ 
स्तुकां बा पूर्वे वयसि “उत्तर आयुषि स्वं 
सोम ॥ १॥ २३॥ <९॥ 

(भा) एतानि वः पितर 5 इति (सवत्र उहेनैवोपदेश्ः ॥ १ ॥ 
"0 > कन 

[वन्धुपदाथीषिच्रुतिः 

(रु) बन्धु न्धवानाम् -न 'विचयादिति रोषः | बन्धर्चे बन्धुः 
5नान्ना हि पितरः पिण्डिः सबध्यन्ते। नानामगृहीतं गच्छतीति दशे- 
नात् । पित्रादीनां नामेव बन्धुशब्देनोच्यत इत्यथः । नात्र बन्धुश्चब्दो 
चान्धववाची विशिङ्गत्वात् ॥ 

एतानिवः- तरेति-बहुवचनान्तस्येव प्राठात् प्रतिपिण्डं वासो- 
निधानस्य कर्तव्यत्वात् अनूह. । ऊहे आषपाठस्य कचिदप्यनुपयोगात् ॥ 
1 0. 87, ए ए , ए त. 

(५ 1 यथा जिङ्घ स्त समच्रोभवि (र), > अनूह्योमनच््रः पितर इति सवत्र 
पित्रभिधानात् । आवर्यस्त्वविभुत्वात्कमंणः । बोधायनस्तूहमाह (र), 
3 ऊर्णास्तुका-अविलोश्ना कलापः (र). + उत्तरमायु--पच्नारातऊष्वं (₹.)-- 

उत्तरमायुः-षट्षषशववर्षेमोऽषभ्योमसिभ्यश्चऊष्ये (बो.) 5 इति सन इति-ग. 
6 सर्वनेवो-क  उेनो ।दराः-ञ्च. ऊह उपदेशलः-अ. 7 विद्यादिति ।-द्, 

8 नामतापितरः !-द्. 
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[विषयव्यवस्था] 

(सू) बीतोष्मस् पिण्ड नमा वः पिरया गमायाति 

नमस्कारान् 'जपति' । ` गृहान्नः पितरा दत्त 
सदो वः पितरा “दप्ति पितरनुपतिषन ॥ २॥ 
२४॥ ९५ ॥ । 

(भा स्पष्टम् ॥ २॥ 

(सू) उजं वहन्तीरसतं धनं पयः कौलारं परिशरृतम्। 
स्वधास्थ तपयत मे पिकृन् द्यदं निनयति ॥३॥ 

[शिमयनक्रम 

(भा) उदकुम्भम्थम्य् ` सिनननम् ॥ ३॥ 

(स्) मनोऽन्पराहूघामह इति मनस्वनीमिरुषतिष्ठतं ' 
उत्तिष्ठत पितरः प्रत शरा म्रमस्य पन्थामनु 
वेता * पुराणम् । धत्तादस्मामु द्रविणं यच्च भद्र 

| निदलापवानन्टप्रकारः तनना 

(घु) उहेनेवोपदेश इति --सम॒दायाभिपरायाय्यं परद्र दरति सवत्र प्ति 

वृद्धां पितृभ्यस्स्वधा प्रिभ्यम्वधा ह्यत्रापि परहुवचे चापपद्यते । 
पितरः पितामहा ३१ शङ्गात् । तम्मादाधपादपरयामः | पितता ब्रङतां 
पितामहो वृह्धां पितृमभ्यस्म्यधा पितामहस्यनप्यधा प्रमि -महस्यप्पवेधा 
पितरे वासांसि पितामहा वातांसीति । उत्तरनाथु. पश्चान उध्विति 
° वक्ष्यति ॥ 

| निनयनप्रक(रः| 

उदङ्कम्भ--यनम् -. जर्प्य । ऊन वदहन्नारिति प्रसय्यम् ॥ 

1 नमस्कुर्बन् जवति (₹), =न्तसदेष्ः पिनाक, = निमथदक्र- 

स्फयायाम् (₹), + मनु) पुराणम-ग ० वदरते, 



खं, १०, सू. ६.] श्रीरामभिचिद्रत्तिसदहितधूस्वामिमाष्यभूषिते 15 

(सू) प्रणा ब्रताद्धागधां देवतासु इति पितनुत्थाप- 
यात । ४। २५। ९२ ॥ 

(घ) परेत पितरस्सोम्या इति ` प्रवाहण्या पितृन् 
प्रवाहयाते ॥ ५।। २६।॥ ९३॥ 

(घर) प्रजापते न त्वदेतानीति यज्ञोपवीती गाहपत्य- 
दश गच्छाति“ । यदन्तरिक्षमिति पङ््या गाह 
पत्यग्ुपतिष्ठते ।॥ ६ ॥ २७ ९४॥ 

[उपवीतव्यवस्था] 

(भा) गाहेपद्य * प्रभुत्यु ° त्रं कर्म॒यज्ञोपर्वीश्त्येव 7 । नेव्युपदेश्चः 
उपस्थानान्तमिति न्यायः ॥ ६ ॥ 
[कि 

[यज्ञापवीतदहतुः] 
(ब्र) गाहपत्य- व्येधेति--यजमानोऽत उपै प्रायीनावीतीध्यस्य 
वाधकतया यज्ञोपवीतस्य प्रस्तुतत्वादत उध्वं यज्ञोपवीद्येव ॥ 

[उपदेशाशयः] . 

नेत्युपद शः-अत ऊध्वेमिति विहितश्ल्याऽऽसमापतेः " प्राप्तत्वा- 
दयावद्भचनं बाधा युक्त इति । अथवा प्राचीनावीतिना प्रसव्यामिति साङ्ग 

पिञ्ये पराप्तम्यात ऊध्व प्राचीनावीतीति श्रोतप्रायश्चित्ताथं त्येवानुवा- 
दात् अत ऊध्व यत्र परिभाषया प्राचीनावीत" तत्र प्राचीना '"त्ये- 

वेति । अतः परिभाषाया '“ एव बाधादृध्वामेति न विवक्ष्यते ॥ 
[न्यायोपपत्तिः| 

उपसानान्तमिति न्यायः इति-उपस्थानाथेतवादवाहपत्य देशं प्रति 
गमनस्य उपम्थानान्तं यज्ञोपवीत्येव ॥ 

1 तादार्थ्यनभन्नोचारणमेवोत्थापनम्-( र) ्रवाह्यन्ते प्रस्थाप्यन्तेऽनया 
पितर :ति प्रवाहणी (र). 3 उभगरभतदरादेलयोपस्थानाथं यज्ञोपवीतं गमनं च 
(र). + गाहप््यदेशप्र-क. ?व्यु्रं यज्ञो-अ. 6 पवीती-क. लवे 
वयुष्देश -अ. स्याग्राप्तिः-क,. श्च. १ प्राप्तपूवत्वा्या-क. 0 तत्वं -क. 
11 वीततेति-क. 12 षायाबा-क. 8 देशे गमनस्य-घ, 



आगस्तम्वशनयत्े प्रथमधप्र नूतायः वदतः [सै १०. 

अपां स्वौपधीना रमं प्रार्ययामि भृतकं गर्भ॑ 
धत्स्यति ' मध्यमं पिण्डं प्ल प्रयच्छति" | 
आधत्त पितर गभं कुमारं पुप्करम्रजम् ` यथह 
परुपाऽसदिति तं पत्री प्रा्नानि पुमास्मर ह 
+ जासुका भवतीति विज्ञायत | ५॥ 
पलीवहुल्य ' पिण्डविभागा मश्रावृत्तिश्च | ७॥ 

ये मजानतास्ममनेसो जीवा जीवपु मामकाः | 
तेषा < श्रीमेयि कल्पतां भभ्मिन् ठोक्र लत 

[ममाः | € | 
दत्यवानिष्ानामकं यजमानः प्रा्नातिन क | 

स्थास्यां पिण्डान् ` समवधाय य"ममाना इतिं 
सकृदाच्छिन्मग्रा प्रहरति ` । ` भभृक्नो दतो 
हविषा जातवदा अवाद्ृढव्यानि सुरभीणि करता 
भ्रादाः पितभ्यः स्वधया त अश्नन् प्रजानन्षश्न 
पुनरप्येहि दरान् इत्यक्रास्भूक प्रत्य पिसूज्य पराक्ष्य 
पात्राणि एन्द्रम^म्यु"द्ाहरति | ५।॥ २० ५७ 

सतित पिण्डापितयज्ञः ॥ १०।३१।।९८॥ 
गताः ¡ धनिष्ठते -समाप्यत्त ॥ ९, ॥ 

आन निकर्म) 

१०, 



खं. १०, सु.. १३.| श्रीरामामिचिदत्तिसहितधूत॑स्वामि भाष्यभूषिते {5 

(षू) अपः पिण्डा ' नस्यवहरद्राह्मणं बा प्राश 
येत् | ११ ।॥ ३२। ९९॥ 

(ष) सोऽयमेवं विहित ° एवानाहिताभेः ॥ 
ओपासने ° ्रपणधमां हामिश्च * ^ अतिप्रणीते वा 

जुहुयात् "यस्मिन् जुहुयात्तुपतिष्टेत ॥ १२॥। 
| ३२ ॥ १०० ॥ 

| बहुबचनस्वारस्यम् | 

(मा) श्रपणधघमौ इति बहुवचननिर्देशादतिपरणीते होममात्रपरव । उस- 
योरपि परिस्तरणम् ॥ १२॥ 

(घ्र) ऽतत्र  गाहंपल्यशब्यो टुप्यते संस्कारप्रति- 
पधात् ॥ १३॥ ३४॥ १०१॥ 

इति दशमी खण्डिका ॥ तृतीय. पटः ॥ 
करम ०० नो काके = दमम 

१ 

क» 

[श्रपणादेरूस्ुका तिरि स्यातिप्रणीते निच त्तिहितुः, 

(वृ) श्रपणधमो-मेवति-- श्रपणं धमाश्चेति श्रपणधमाः। न 

षष्ठीसमासः । जुहुय।दिल्येतावन्मात्रोपदैगादितरेषाम।पासन एव प्राक्च । 

उल्सु कारणे ववतिप्रणीतादपि कम्यते । (अमूत्नो दूनो हविषो 

जातवेदा ' इति लिङ्गात् ॥ 
उभयोरपि परिस्तरणम् इति-परिस्तरणस्य सवकायाथत्वात् ॥ 

|, , 
मीक 

1 अभ्य्रवह्रन-क्षिमत (र). 2 अन्थूनाधिकः पिण्डपितृयज्ञोऽनाषहेताम्नरषि 

भवतीयथः (स) उ दाक्षणाभिस्थानाय अपाकलन श्रपणहोमौ भवतः (र्). ५ अति- 

प्रणीते ओपासन एव श्रपयित्वा तताऽपनिं दक्षिणापरा प्रणीय तस्मिन् वा जुहुयात् । 

आश्वलायनेनाप्युक्तम् (र). ऽ अत्रक. ०अत्र अनादिता मस्सिश्राद्ध पिण्ड 

पित॒यज्ञं च करत । अदितेस्तु मरुव चनद्वथादिकलयः। एक ब्राह्म भजिनल्पश्रद्धपर् 

अपरं दहोमपिण्डप्रतिषेघपरमिदयविरोध इति केचत् । नगमक्तं चतत्त (र) 

7कहरणम्-घ. 



[| छक किः खम 
आपस्सम्बश्रातसूत्रे प्रथमप्रन्न सुनयः भटः [ख, ९. स, १८ 

 गार्हपत्यपद्टापनद्धनुचिचारः, 

(भा) गा्हपत्यशब्दरम्य कथः | सेम्कारापामाधानिक्रानामभावात् | 
तम्मि्तमे। संम्कारानिमित्तयाच गाहपत्यसन्दम्य | क्थपूनम्तेपाममावः 

गत्य लप चलयचार 

(र) गाहैपलयक्ष--मभावादिति- साञ्यमवे पदिन पएवानाहि- 
तारित आधानसंम्काररहितम्य विधानात् यदन्तरिकनिमिद्युप्थानमत्र 
गाहपलयशब्दस्य सापः । न चतृप्णी कैं मृन्मयं चिनित् कृत्नश्य 
मन्रस्य छोपः | तत्र सुष्यम्य वानम्पत्यशल्द्स्य कमभूमय र्जिवृक्त 
मुख्यनिवरे्तरितरपां पदानामपि निन्रृपियक्ता । अत्रे तुप्रम्थानमत्र 

भिम तस्मादिति विधप्यभनामिधकाशनपरलान्मन्त्रन्य विश्पप्याची 
अप्रधाना गाहपत्यशठः1ऽसमवानिवतति | ̀  प्रधानिानुरधन प्रवतत दहति 

विदोषः | अभि मरहाभीतितु मन्ते शदणव्दधराधान्मात्तम्य भन्तभ्य 

सदयम्काल्यां सोपः । नद्धाभूत यजन ई श्वा रमपणप्राधनाधत्वात् 
एवमन्यत्रापि मन्त्रपदसा१! उहनीय. । सम्कारवतिपधा दति हतु्यप 

देशात् ॥ 
प(रप्रत्यदन्द श्या धन दर तरसम् 

तस्मिन-- शब्दस्येति प्रब्र्तिरिति षः। म कथ गृहपति 

योगमात्रतति । अथवा "गृहभव्दः श्रोनकर्मण्यष ' सष, ` सगृहः 
प्रयाम्यन् ' "योया अध्वयागरृहान् वेद ' दत्याद्धिदशनान् । तम्य पति 
गृहपतिः तोगाद्ाहपत्य दत्यमिप्रायः ॥ 

कथं पुनस्तपाममाव ! हति--अम्याधः ` सेस्काराभवा हि 

1 यरोरग्रक्त! घ्र, प्व्रतः-क. स्च, उप्राधर्परसुरोपेन प्रम्रतन शषः द 

£ प्रवततेरेषः-घ. 4वरण-घ, भलापमाय उद् ध्र, भमूदपत-कन्दरः-क, 

1 सश्ठः-सख,. 



ख. ११, सू. १.] श्रीराममनिचिद्रत्तिसदितधूरतस्वामिभःष्यभूषिते 11 

(भा) ` अप्यनाहिताथिना कायां इति । ते हि प्रतिषिध्यन्ते | यदि क्रियेर- 

त्नाहिताथिरेव स्यात् । अतस्संस्कारपरतिषेधट्ाहपत्यरब्दस्य' रोपः ॥१२॥ 
॥ इति धूत॑स्वामिभाष्ये तृतीयः पटकः ॥ 

[यजमानकायदोमव्यवस्था 

(घ) अमावास्याया रात्र्या स्वयं यजमानो 
यवाग्बाऽग्रिहोत्रं जुहोत्यग्निहोत्रोच्छेषणमातश्चनाथं 
निदधाति ॥ १।॥ १।॥ १०२॥ 

(र) गाहपत्यन्दनिवृततौ हेतुः! ओपासनेऽपि स्कार विन्त एव । कथं 
पुनराधानरसस्काराप्रामभावो हैतुरुक्तः? इति ॥ 

अप्यना--पिध्यन्ते-सोऽयमेवे विहित एवानाहितामेरिति 
्रङतय संस्कारप्रतिषेधादिति निर्देशात् आधानसंस्कासमतिषेधानुवाद 
इत्यथः || 

[भआघानप्रापिनियमो न सूत्राभिमतस्स्यात् | 
ननु एवं विहित एवेति वचनादाधानपिण्डपितृयज्ञयोरङ्गङ्कि 

> (^ 4 (~ मावाभविऽपि साधिकारश्रोतविधिप्रयुक्तत्वादाधानस्यत्रेवकार*निबन्धना- 
दन्यूनं प्रयोक्तव्यत्वावगतेश्वाधानसंस्काराः प्रादयः; अतः संस्कार- 
प्रतिषेधोऽन्याऽन्वेषटव्य इत्यत आह-- 

यदि ्रियरन्--रोप इति ॥ 
इति कौरिेन र मारमिचिता कृतायां ्रूतैस्वामि मप्यगरतौ 

तृतीयः पटलः ॥ 
[1 

1 अ्नाहिताथिना (इति रमाण्डारपाठः). 2 स्थास्प्रयोग इति घ. 

8 अमावस्थाशब्देन कर्मोच्यते । तस्यां च साय्रमसिहोच्स्य नियमविरेषो विधीयते । 

यवागूस्सान्नायप्रयुक्ता । न चेयमुच्छेषणग्रातिपततिः  तदभवि प्रतिनिध्युपदेश्यात् (र). 

+ निबन्धनेनान्यूनम्-क. घ, 



1; भापस्तम्बध्रालसूत्रे व्रधमद्रनन नराय प्रनतः |स. ११, मू. २; 

(भा) स्वयं बिधानादेधोदकाद्रीन।माहरणं ` ग्रजभान एव करोति| 
पर्वणि वति सिद्धल्वायजमानम्य : अपरवण्यपि मान्नाय्यविकि स्वयं 
होमः। यथा राजसूये देन दधनि । यवागृहामा दधिघ्रथुक्तः। अता "न 
भवत्यसनयतः ॥ १ ॥ 

(घ्र) नास्यता र्ध कुमाराश्न' परसो 
भन्ते ।॥ २। २।॥ १०३॥ 

"कि ओ , 2. १.7) {1 १ तां 

यजमानकनव्यताश्राहकं पर्नियमायायश्चः 

(घ्र) स्वयविधाना-न्द्रं दधनीति अम्याथः भहरटयजमानम्म्वय- 
मभिदोत्रं जुहुयादवणि"वति यजमाननियम चिद्ध पनाम स्वयग्रहणाद- 
धोदकद्रीन्यपि यजमान एवाहरमि । ननु पवण्मवयन्नापि स्वयंभन्दऽ- 
नुबतत ! न; ब्रह्मच्यादविपक्षध््यनुत्ापमनङ्षात ! ननाप्यनुत्रतौ म्बयं 
यजमान इध्मानाहरतीलयस्यनथक्यं भवति । यजमानमहपादुपतरण्यवि 
सन्नाय्यविकार कमाणि क्रियमाण राजसूय एन्द्र दभति द्धं चापर्णि 
पथिक्रन्मुले मध्य सायमश्चिष्ात्रं यजमान पव कगानि ॥ 

| यचागृटामनियमापधन्तिः 

यवागृहामा -- त्यसन्नयतः असि त्रच्छपणम्यर्तनक्तीति 
निद्याभि"हात्रा्गतया पक्षसिद्धाया अपि यवाग्वाः पूनर्विषानात् तयाहयोमो 
दधि प्रयुक्तः न ॒काप्रयुक्तः ; द्धि्रयुक्तयनमाननियमसममिन्याह- 
रात् सनिपत्यापकारिवाच ; अतम्पातास्यकरण भवामुटभा न भवति। 
असत्नेयतः पथिष्ठन्पुद्व यजमानध्यानिवमः"" लननवरतन्नत यवाग्वा 
नियमः । अमावास्यायां चेषादकादीनां स्वश्रमाहरमानियमः ( 

। दकानामा-ल, ` गाजमानादरस्मपक्यान वननान् क, > दयमरव- 
ण्यपि-ज. + भवतिसंनयतः-ख. 2 वनति निषतारप्यं (र). ५ यतिक 
7 होत्रे-घ. + दोत्रतया-क. गगूनियमो-फ्, 10 स्द्रानियमः) अमावा-घ. 
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[विनियोगान्तसाभावपरता) 

(भा) कुमारा अपि न छ्मन्ते। ' सवे दुह्यते यथा संभवति कुम्भी ॥ २॥ 

(सू) हूत सायमशिहोत्रे सायन्दोहं दोहयति ॥ ३॥ 
| काटावधारणम्| 

(भा) सायं दोह इति वचनादोहश्च सायंकार एव ॥ २॥ 

(क्ष) अभ्रीच् पारेस्तीयोःग्रिमम्री बा, ॥ ४॥ 
[पारस्तर्णाददेव्यवस्था] 

(भा) परिस्तरणं न सभ्यावस्थ्ययोरकिच्चित्करत्वादिव्युपदे्ः ° । 

(घ) कुमारा-द्म्भीति-प्डवरार््यानिति न्यूनसंख्यानिषधात् 
[वेनियोगान्तरव्यान्रात्तदेतुः, 

उत्तरावधेर्यावप्त्संभवाथेलवा्ुमाराः पयो न कमन्ते "| यावद्भस्सं दोहन- 
[विनियोंगान्तरसंभवपक्षः 

विधानात् 1 सूत्रान्तरे कुम्भीपराध्यविधानाक्छुम्भीपरिमितपयःपर्याप्ता 
धेनवः उत्तरावधिरिति । असन् पक्षे अधिकं पयः श्कुमाराणां रुभ्यते । 
पूैस्मिन् पक्षे कुम्भ्यन्तरे सवा यजमानस्य गा दोहयित्वा हविर्शेषभक्षण 
कारे ऋत्विज एव प्राश्नीयुः ॥ 

| भातञ्नक्ारः| 

सार्यदोह- कार एषेति- निशायां " सायंहोमं कुतः 

पुरप्तादोह उद्वासनान्तः । पश्चादातश्चनस् ।; 
[होमान्वयाभावस्सम्याद्यश्चयपरिस्तर्णहतुः| 

परिस्तर-त्युपदेशच इति--अर्थनिति बहुवचनं त्रिष्वेव 
1011 

1 सवं दुदृन्ते {-क. ख. ग. घ. ~ सायदोहयाते वच-ञ अभि- 

गार्हपलयं तस्थेवकर्मसंयोगात् । अप्रीगाहपलयाहवनीयो प्राधान्यात् (र). 4 अभ्रीन् 
इत्यादि प्रगुनक्तान्तमेकं सूर॑ --ख. 5 उपदेशः कायैः-ख. ^ त्संमवात्-घ. 
1नलभन्ते सूत्रान्तरे-ख. ग. घ. ? कुमारा न कभन्ते-क. कुमाराणां न कभ्यते 

(सु-रा). १ सायं सा्य-घ. 



(40) भापस्तम्चधतिननं प्रथमय्रन्न नुरःत्रः पटः स्वे. 4३. ४ 

(भा) भ्मीनिद्यविरपतचनात् कायमावऽपि ।संम्करनानामवाम्रयन्तस्ता- 

ह्वयादकादधिन्यायुपषधयवदिति न्यायः । भिं "वभि श्रपयति। 

असी गह्पत्याहवनीये ¦ अधिश्रयणमाहवनीय^ऽपि रम्यते वहुवचन ` 
निर्देशात् ॥ ४॥ 

(रु) पयवस्यति कपिद्चम्नितवत् । समवामविनित्किषः तमाह्मादि 

कार्याभावात् । दम्करनन्य कऋयान्नेयधयोमामावाने सम्कारः । अनयो 
रम्वाधाने ; तु तुरप्णी क्रियत । ̂  भजमनदश्नाद्रस्युक्तम् 

स्श्यपय वरस्ते पवान्न्यानर नभ्यम् 

अग्रीनित्यविशेषव-- न्यायः इति--भमस्ययाधा प्राधान्य 

कावा" भवति । नदतिके पस्याविञयता । पादीतरमाननन्दन्चिषु न 

पर्यवस्यति ! कासश्च त्रिषु तकम्तः । दृडान्तपक्षऽन्वहय- 

पचनम्याप्यभावात् । पधाया च मस्काराम्पभवन्ति धारणभवेोपयोग 

इति प्रणीता  वच्वानोपरधे ॥ 
प्रश्लमदिमिप्राय मूत्रम् 

अधि--यस्मिसग्रा श्रपयतीति--भयिमिनिषक्ष दृयथः॥ 

अभ्री--गाहेपत्याहवनीया--अमी दि प्क इत्यथः ॥ 
| भादय्रनीयविश्रयणलानः णकास्चित्तस्था च, 

अधथिश्रयण-निर्दिश्ादिति-दधपूमामयारित्ययत् बहपुर 
इारामविऽप्याहव्मायि गहपत्य च टवी ऽपि श्रपयतीति ब्रहुवचननिरद 

। रो ङकमधाप्रय (म, द ययभरकाः घ, सभुवद्ननातनद्म, मुधर्धवर- 

अ, यस्मिन धरम, 1 अर्यौनिलारस्यन्यायः दन्ते प्रस्थः क पुष्नददयति, 

6 गरक्मिन श्रप-ध्, (मवभ्मत् दे पनन जु, तनं नृष्य क्रमस्य, भमन, 

मान-घ, ण्वासम ध्र, 1 | स्याविदरपेम प्रूवमायदमन्द-प. 11 पकः 

दाब्दः-क. गापद्धानः-द्, ८ नकान्तनः-सु. रा, 1 पन्य्राना{ सर्कार 

संमवति-द्य, 14 यश्ान।-स्, 
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(घ्ू) सान्नाय्यपात्राणि प्रक्षाल्य उत्तरेण गारपलयं 
(९ 0 दनद 9 

दभोन् ' सश्स्तीये न्द्रं न्यञि पात्राणि प्रयु 
नक्ति ।॥ ५।॥ ५।॥ १०६॥ 

(भा) स्पष्टाथेः ॥ ५॥ 

(द्र) म्भीरः. शाखापनित्रमभिधार्नी 3 निदाने 
दार्पात्रं दोहनमयस्पा््रं दाह्पात्रं बाप्पिधानाथे- 
ममिहोत्रहयणीगुपवेषं च ॥ ६ ॥ & ॥ १०७॥ 

(भा) अभिधानी *--रजवेस्सवन्धनाथां । निदाने नियोगो ॥ ६ ॥ 

(घ) समाबप्रच्छिन्नाग्रौ दर्भो प्रादेशमात्रे पित्र 
कुरुते । ७ ॥ ७॥ १०८ ॥ 

(भा) समौ -- श्पथुतेन ॥ ७ ॥ 

(वरू) शात् ; ° तथा यदेनयादश्रतकृत्याथान्यत्रावभृथमवतीति सिद्धवदनु - 
वादाचाहवनीयेऽपि सायदोहाधेश्रयणम् । तद्ाऽभिभितिपक्षे तस्थेव 
परिस्तरणम् ॥ ४ ॥ 

[नियोगपदाथः, 

अभिधानी-- नियोगो --बन्धनसाषनभूते 

[ खाम्थनियामक्म् | 
~> 9 समौ-प्रथुतयेनेति-” पवित्योदीर्षतस्य प्ादेशमात्रसमल्वादाया- 

मतस्समतवसिद्धः प्रथुखन समत्वम् ॥ ७ ॥ 

1 परिस्तरण भकारथे१इदरक्ष्यत-(र). 2 असिधानी' वत्सबोन्धिनी- 

रजुः-र. भ मिदानि गोपादम्बन्धिन्थ। रजू-ख. “अभिधानी वत्स-ग. ९ एथ. 

रखेन-अ, ०तदा-ञ्च, 7 पक्षस्यव {-ञ्. ऽ मूतौ-ग. ५ उभयेोदषित्वस्य - 

्रदिदामात्रसमघ्रा-ध्र. 

६1\0 04112 ५0. ८ 

8, 1 
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(घ) पित्रे स्थोवरैष्णत्री वायु मनसा पुनातु इति 
तृणं काष्टं बाऽन्त्धाय दिनत्ति “‡ न नखेन । 
^ विष्णोम॑नसा पृतेस्थ दत्यद्धिरसुभ्ृज्य पवित्रा- 
न्तहितायामिहत्रह्मण्यामप आनीयादगग्रास्यां 
पवित्राभ्यां प्राक्षणीरुन्पुनानि दवोवस्मषिनोत्पुना- 
स्विति प्रथमम् अच्छिद्रण पवित्रेणति दितीयम् बसो- 
ससस्य रक्िमिभिरिति ततीयम्।। ८ । ८ ॥ १०९॥ 

(भा) गताथः ॥ € 

(सू) अपो देवी पुत्र इत्यभिमनर्त्यात्तानानि 
पात्राणि पयीवय द्यन्धध्वं इन्याय कर्मण इति 
चिः प्रोष्य प्रज्ञाते परत्र निदधाति । आपो दवी- 
शषयद्धास्थ इमा पत्राणि ञचुन्धत्त उपातङ्कयाय दवाना 
परणं वल्कमरुत शुन्धत देवेन सवित्रोत्पूता वसो- 
स्पूयेस्य रमिभिः गां दाहपनित्र रज्जुम् सवा 
पात्राणि श्युन्धत्त' इति प्रोक्ष्यमाणान्यभिमन्त्य 
एता आचरन्ति मधुमहहानाः प्रजवरतीयैश्चमो 
विश्वरूपाः बद्मीभेवरन्तीरुपजायमाना इह च इ 
रमयतु माच इति गा आयतीः प्रतीक्षत यज- 
मानः ।॥ ९।।९॥ ११० ॥ 

॥ टत्यकदशं साण्ठका ॥ 

1 दर्भयोर्दा्रस्य च मध्य कन्वाननमहासनिनि । उन्पवनत्नाहृश्वरयनः 

नानन्तयेर्ृहीत्वाुपरोपकनिपिकस्मामूत्तानारप्ामिति- (द), ४ दिननिविष्णेः-क, 
+ अञयुमाजनं पवि 1 किमाङ्ृम्-(र). + अस्मार्त पारवासनश्यकणस्थापि प्रोक्षण 
मिष्यते ¦ प्रातददेऽभिमनच्रेणनिन्रनिरत एव लिप्त. । तथा समीके मच्रनित्रत्तिः 

पूववत् (स). 



खे. १२, सू. १.] श्रीरामाभिचिद्रत्तिसाहैतधूतस्वामिमाष्यमूषिते 88 

[अञमन््रणादेव्यवस्था) 
(भा) पणैवल्कस्यापि प्रयोगः पणैवल्कमुत शुन्धतेति शङ्गात् । 
्ोक्ष्यमाणाभिमत्रणं न प्रातर्दहि उपातङ्कयाय देवानामिति: शिङ्गात् । 
परातदेहि आतश्चनामावात् । आयतीः अध्चैसमपिम् । अतः ° प्रातर्दो- 
हेऽपि । न तुपदेश्ः । गोः“ प्रस्थापनादि ` शाखास्थापनान्तं न 
प्रातरदषहि वत्सापाकरणस्य पुनर्विधानात् ॥ ९ ॥ 
(घ) निष्ट्म^्रधो निषटपरोऽघश्ष्स इति गाहैपयये 

सान्नाप्यपात्राणि प्रतितप्य धृष्टिरसि ब्रह्म यच्छे- 

[प्रात्दहिवजेनहेतुविवरणम् | 

(र) आयतीरभि-न तृपदेश्च इति-प्रस्थापितानां गोचरा- 
यजमानस्य "° गृहमागच्छन्तीनामनुमन्रणम् । अतो न प्रातरिति । 
प्रोक्ष्यमाणान्यमिमन्रय एता आच रन्तीत्यादिना प्रतीक्षणस्य समान- 

कैकत्वावगमात् । प्रोक्षयमाणामिमन्रणं च याजमानतः । प्रोक्षणाभि- 
®, (0, 

मन्रणाभवि प्रतीक्षणस्यापि निवृत्तिः ॥ 
स्वपक्षे च-- . ¦ 
गोप्रस्थानादि-दोँह इति- पक्षद्वयेऽपि ° नित्यधर्मोपदेशच- 

परसङ्नत्रैषां निवतनसुक्तम् । बत्सापा--धानादिति--प्रातःकाल- 

पङ्कतानां सायदोहे ससजनात् । पातर्दोहाथेमथेप्राप्तमपि वत्सापाकरणं 
(ह) [ 

पुनर्विर्घीयते । अत इतरेषां ° निन्र्तिः । "" उपगृहनस्यापि तदङ्गत्वा- 

ननिवरतिः ॥ ९ ॥ 

1 छिङ्गादिवयन्तं-अ, कोद नद््यते. ° मित्तिमन्त्रलिद्गात्-ज्. = 1 प्रातत- 

दादनत्अ. “ गेप्रस्था-घ, ज. 5दचाखा प्रस्थापनन्तं-ग. ज. ० गृहंग- 

द्य. 7 रन्तीतिप्रती-घ. 8 न पत्यव स्च. १ निवृत्तारति-घ. निग्रत्तिः 

पातदेहास्ाक्् गवां भक्षणार्थं भ्रस्थापनाभावात्तन्िदरत्तिः निर्वत्तरिति-क. ख. ग, 
10 इदं वक्यं -घ. छ . योने इर्यते. 

6# 
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(घ्र) त्युपवपमादाय निषदं जन्यं भयं निरूढास्मेना 
अभीलखरीरेति मार्हपत्यादुदीचाऽङ्गारािरू ` 
मातरिश्वनो परमोऽसि तेषु कृम्भीमधिश्र- 
यति | १॥ १८ ॥ १११ ॥ 

निरटणानियमामाननच 

(भा) अङ्कारनिरूटणं ' न बरहिरयतनात् " गाहपल्यऽभिश्रयताति वन. 
नात् ॥ १ ॥ 

(घ्र) अप्रसभ्साय यज्ञस्याख" उपदषाम्यहम्् ¦ 
पञ्युभिस्सक्नीतं भिभृतमिन्द्राय शृत दीति 
च '॥२।॥ ११ ११२॥ 

मन्ध्रनियमोद्गि 

(ना) महन्द्राय श्रूतं दीति" । नायं प्राति दा्िरवाभावात् | 

सियसदनुरचित्ररणम् 

(यृ) अङ्खारनिरू -- वचनादिति --बहिरायननाभिरूढ माप्तं 
न विद्यत इति । भभिषात्र व्यन्नान् गार्हिपत्यन इतति 1 विशेष 
दशनाच्च ॥। १॥ 

महेन्द्राय शृतं दधीति---महन्द्रयाजिनः ॥ 

नाथं प्रातदेहि मात्रात् -अप्रखायति" मन्ना न "प्रत 
भेवति ॥ 

। भस्तराग्रतनमव निर्दमम् कचयन्तेकरणान (द), य निरणम्-स्, 

४ ग्हिपदले- धपयन्नीति- क, गादपद्य शमवनेनि (रमां । प्रानदोहिकुम्भ्यपक्षमुखे 

इति हिवयनम् । तेन करवट पयमि दधान न यथायथमूहः (€). दर्षि न- 

कर. ग, ^ धीनिमषसधमाजिनः ज, रषद क, + यन्य्मन्व्र-ध, 

दुम~-ख. ग. +" भवति-न्न, 
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(भा) एकस्यामप्यखायां द्विवचनम् । स्वासां दोहनियमा'दुखे ° अपि 
रभ्येते ॥ २॥ 

(घ्र) भृगूणामद्धिरसां तपसा तपस्वेति प्रदक्षिण 
मङ्खः पायेद्य वध्रनां पवित्रमसीति तस्यां प्रागग्र 
राखापवित्रमत्यादधाति" “उदर् प्रातः इम्भी- 
मन्वारभ्य भ्वाचं यच्छति पवित्रं वा धारयन्नास्ते 
॥ २॥ १२॥ ११३ ॥ 



[जपत्यवस्था| 

(भा) अमिषान्यादानादि दग्धः । चत्सतरन्धनमभिधान्या | िङ्कस्य 

चाविवक्षा ॥ $ ॥ 

(षू) उपद्यष्ठांमप्रत्रतादिति सग्रप्यति'" “उपस 
जामीत्यामन्त्रयते अयक्ष्मा व; प्रजया मथ्य 
जामि रायस्योपण व्रहुला भवन्तीरिति वत्स- 
पजि" * मां चापमृष्टां विहारं चान्तरंण मा 
संचारिष्ेति संग्रष्यति । ५।। १४ ॥ ११५ ॥ 

[संप्रधकरत्रादिध्यवस्भा| 
(भा) "उपद्ष्टामिति सपैषोऽध्वयाः । उपखजामीति दाग्धुः । वस्तोप- 
(सर्गोऽधर्चैन । द्वितीयन निदान गाः पद् वस्सबन्धनम् । 

[ग्जमन्प्रव्यवस्शरादिनुः । 
(वृ) अभिधान्यादा-- धिवक्षा-"जम्याथः-- वस्समन्धनमन्त्रे शिवे. 
य र्रजुरभिषानीतिरिङ्गात् । सा च मृष्ष्मा मृदुः इर््णा क्षिवेति 
रिङ्गात् । त्रयक्लि {शासति पुटिङ्गम्यििवक्षा ¦  वस्साभिधान्यमिषाना- 
वत्समभिदधाति ° दोग्धा बाति ॥ ४ ॥ 

उपसुष्टा-धूर्चेन--उत्तरा्थे उपवम्सदयमि › सयुपभरदनशिङ्गात् 
जधेचपाठाश्च । अन्यथा आदिं बा इत्स वा गृह्णीयात् ॥ 

दितीयेननि -बन्धनम्--उपसरष्टो वत्सः स्तनप्रदशादपना्ैः 
गोः पद वध्यते । प्रथमन मोः पदौ "बाति | अभिषान्यातु 

1 उपस --उपयतवस्सां म॒ प्रश्ृहीति दोग्धारं सत्रष्यलयध्व्ुः (र), 
2 उपसष्टवत्सबन्धनं यदा प्राप्ुयादरल्सो गां तदा ग नापमाष्रामःय्वनु्मजमानायाच 
इति पाठः-अ. धर्गोऽयक्ष्माव इ-ञ्ज. “+ अस्याथः इत्यंशः- घ. पच, कोशयेरन- 
ट्द्यते । ° अभिधान्या अभि-घ. अभिधाभिधानात्-द्च. ॥ धाति-बध्रातति-ध, 
श्म. 7दत्युपादान१ श्च. * दपष्टष्य-घ, " देपनीय बध्यते. 
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(भा) " यदा ° प्राञ्मयात्तदा गां चोपसृष्टामिल्ष्वयुयेजमानायाचषे ॥ ५ 

(घ) यद्युपसृ^शं व्यवेयात्सान्नाय्यं 'माविरोषीति 
त्रूयात् ॥ & ॥ १५ ॥ ११६ ॥ 

(भा) स्पष्टम् ॥ ६॥ 

(घ) उपसीदामीत्यामन्त्रयते ° अयक्ष्मा वः प्रजया 
स मृजामि रायस्पोषेण बहुला भवन्तीः उजं 
पयः पिन्वमाना घृत च जौवो जीवन्तीरुपवस्स- 
देयमिति दोग्धोपसीदति" न शु द्रो दद्यादद्याद्रा 
* दारुपात्रे दोग्धि ॥ ७॥ १६ ॥ ११७ ॥ 

[दोह पाच्रव्यवस्था)] 
(भा) ऽउपसीदामीति श्दोगधा । . दारु पत्रे दोगि 

(बर) प्रथममपाञ्तप्रदेशे वत्सबन्धनम् ॥ 
(न 

यदा प्राञ्चु-चष्टे- मा संचारिषटलयेकवचनात् (अमिधान्या तु) 
यज्ञमानस्य कर्मसेबन्धितया संनिहितत्वात् "° दोगुश्च दोह नदेशेऽव- 

स्थितत्वात् ॥ ५॥ 

उपसीदामीति- दोग्धा--अध्वयुमामन्त्रयते ॥ 
[उ्यवस्थोपपत्तिः. 

दास्पात्रे दोग्वि--काममेव दार्पत्रेणेति प्रतिप्रसवात् । 
~~न 

1 यदा पुरता तदा-क. ग. ठ प्रघ्रुयादत्सोमातरं तदा गां-घ. {. 

्रप्रुयाद्रत्लो गां तदा गाँ-ञ्च, [[. यजमानो वाच््े-ग. ^सष्टी-क 

5 यदि कश्चिरन्तरागच्छेत् तत्र प्रायधित्ता्थमेतद्यजुर्जपेत् (र) 6 दोहयाजमानाथे 

यजसानमामच्रयते तत उपसीदति (रु) 7 ब्राह्मणे तस्य निषेधादनुज्ञानच्िति । 

शदरस्यापि दोग्धु्मच्रामवन्तति वचनात् (र) 8 उपविशासीति-ग. 9 दोग्धा- 

ऽदार्मत्रे-ग. 10 दोग्धुश्वेत्यादिकं-घ. पु. न. इश्यते. 



(भा) अदास्पान्न दाग्वि शद्रः ॥ ४॥ 

(स, 

(भा) 

(प्र्) 

(भा) 

(स्र) 

(बृ 

उपसं दृष्यमानां धाराघोषं । च यजमानाऽसु- 
मन्त्रयते । अयक्ष्मा बः प्रजाया ॑सूजासौन्युप- 
सृष्टम् । चोमे यज्ञं एथिवी च संदुहातां धाता 
सामेन सह यातन वायुः यजमानाय द्रविणं दधा- 
सिति दुद्यमानाम् ॥ ८ ॥ १७। ११८ | 

उनि प्ाददी दण्ड ॥ 
पस्थ "0 वेपि 1 

स्पष्टम् ॥ ८ ॥ 
उत्सं दुहन्ति कर चतुर्मिरभिटां द्वी 

मध्रमती : सुबविदमर् । तदिन्द्रा्री जिन्वत म्- 
नृतावन्तद्यजमानममृतत्व दधात्विति धाराघो- 
षम् ॥ १ ॥ १८ ॥ ११९॥ 
स्पष्टम् ॥ १ ॥ 

दुग्ध्वा हरति“ “ । “तं प्रच्छति कामधुक्ष 
प्रणो बरहीन्दाय हविरिन्वियमिति^। * अमूमिति 
नि्दिक्षति यस्यां देवानां मनुष्याणां पया हित- 
मिति प्रत्याह ॥ २॥ १९॥ १२०॥ 

अद्र्पत्रेणशचुद्रः-"जभिहात्रःव न दुक्षादिति अभिहत एव 
शदनिषेषात् । + अत्र शुद्रम्याम्यनुज्ञानाच्छ्रद एवे न दुक्षादिति प्रति- 
पेषः प्रकृतदार् ? पात्नानिषेधपरः ॥ ७ ॥ 

' चानुमन्त्रयते-क्. 2 हृर्त्यन्नगवेदोरधा रु). उअम्रहात्र त्र शुद्र 
निषेधादज्रदमदरस्याभ्यवुक्षाना-श्च, 1 अन्यश्राभ्यु-घध, ।पाश्रपरः-क.ख.ग. 
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 परप्रदर्धुमन्यिमामः| 

(भा) ` महेन्द्राय हविररिन्द्रियम् । ‡ अमूमिति दोग्ुः ॥ २ ॥ 

(घ) सा विश्वायुरित्यनुमन्त्रयतेः || ३।॥। 
(भा) सा विश्वायुरिल्यष्वर्योः ॥ 

(श्र) देवस्त्वा समिता पुनातु सोः पपित्रेण शत- 
धारेण सुपुवेति ङम्म्यां तिरःपवित्रमासिश्चति" 
हुतस्स्तोको * । * हुतो दप्स इति विग्रषोऽनुमन्त्र- 
यत इति * । ̂ दविर्तीयां तृतीयां च दोहयति * ° । 
सा विश्वव्यचा इति दितीयामयुमन्त्रयते सा 

विश्वकर्मेति तृतीयाम् ।॥ ४॥ २१॥ १२२॥ 
(भा) स्पष्टाः | ४॥ 

(घ) तिस्रो दोहयित्वा बहु दुर्घन्दाय देवेभ्यो 
हव्यमाप्यायतां पनः । वत्सेभ्यो मनुष्येभ्यः पुन- 
दोहाय कर्पतामिति तिवांचं विदयुशव्यान्वारमभ्यः 
तृष्णीभ्ुत्तरा दोहयित्वा ॥ ५ ॥ २२ ॥ १२३ ॥ 

| क 7 श, 1 = ~ = ~~~" ~ भि श कनल 

(बु) महेन्द्राय--मिति---महेन्द्रयाजिनः ॥ 
[ प्रातेत्रचनपारष्कारः. 

अमूमिति दोग्धु; ---अम् यस्यां देवानामिति प्रिषटपाठद- 
मूमिति द्वितीयान्तं नाम निदिद्य गङ्खामिति प्रतिवचने पयो हित 

मित्यन्त दोग्धुः ॥ 
साविश्वायुरित्यध्वर्योः--गोरनुमन्रणम् ॥ २ ॥ 

५ क 

1 इन्द्राय महेन्द्राय हविरित--क. महेन्द्रायहविरति-घ. 2 अमू यस्या- 

मिति. > निर्दिष्टंगामध्वयुः-(रु). ^+ पय अदायानयलयध्वयुः-(र). 5 रज्ञा- 

दानस्य सर्वार्थत्नात् वत्समिधान्यदाव्ततो(₹). 6 बहुदुग्धीति संप्रषं त्रिसुक्त्वा ततः 
परं वादिनियम।चिवतैत इत्यथः (र) 7 ऽनन्वारभ्य-क, 5 कम्भीमिति रेषः (र), 

॥ कि 



£ आपर्नम्यश्रौनेमत्र धनमप्रत् नूर्न परर +; भे, 1: भृ. म, 

(मा) अदारुषान्ने दाणि शद्रः । ५ ॥ 

(सर) उपसृष्टां दु्वमानां धाराघोषं । च यजमानाऽनु- 
मन्त्रयते । अयक्ष्मा वः प्रजाया संसृजासीन्युप- 
चृष्टाम् । चोधेमे यज्ञं प्रथिवी च सदुहातां धाना 
सामेन सह वाततन ब्रायुः यजमानाय द्रविणं दधा- 
सिति दुश्चमानाम् ॥ ८ ॥ १४५ ११८ ॥ 

दान परोद द्ष्ड, ॥ 
क ७ श्न धवी + 1 

(भा) स्पष्टम् | ८ ॥ 

(घ्र) उत्सं दुहन्ति कल चतुर्बिलमिडां देवी 
मधुमती सुबविदम् । तददन्द्राप्री जिन्वत म- 
चृतावत्तचजमानममृतत्व दधान्विति धाराषो- 
पम् ॥ १॥ १८॥ ११९॥ 

(भा) स्पष्टम् ॥ !॥ 

(घ) दुग्ध्वा हरति“ । “त प्रच्छति कामधुक्ष 
प्रणो बुहीन्द्राय हविरिन्वरियमिति*। * अमूमिति 
निर्दिशति यस्यां दबानां मसुभ्याणां पया हित- 
मिति प्रत्याह ॥ २॥ १९॥ १२०॥ 

(बू) अदारुपत्रेणञचद्रः-"जभिहात्तेनव न दुद्यादिति अभिहोत्र एव 
शद्रनिषेषात् । + अत्न सद्रस्याभ्यनुज्ञानाच्छ् एव न दुश्चादिति प्रति- 
पेषः प्रङृतदार ° पात्नानिषेधपफः ॥ ५ ॥ 

' चानुमन्त्रयते-क.  हृग्त्य्वयवेदोरधा (र). भअमिदोत्र एत्र शरु 
निषेधाद््शद्रस्याभ्यसुक्षाना-द्च., १ अन्यत्राभ्यनु-घ. गपराश्नपरः-क.स.ग. 
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 प्ष्दाण्धय्न्डविभागः 

(भा) ` महन्द्राय हविररिन्द्रियम् । " अमूमिति दोणः ॥ २॥ 

(घ्र) सा विश्वायारेत्यनुमन्त्रयते*।२॥। 

(भा) सा विश्वायुरिल्यध्वर्योः ॥ ३॥ 

(क्ष) देवस्त्वा सिता पुनातु सोः पवित्रेण शत- 
धारेण सुपुवेति कुम्भ्यां तिरःपवित्रमासिश्चति" 
हुतस्स्तोको “ । * हुतो दण्स इति बिग्रषोऽनुमन्र- 
यत इति * | ̂ हिर्तीयां तृतीयां च दोहयति * ° । 
सा विश्वम्यचा इति दितीयामयुमन्त्रयते सा 

विश्वकर्मेति वतीयाम् ।॥ ४॥ २१॥ १२२॥ 
(भा) स्पष्टाः | ४॥ 
(घ) तिस्रो दोहयित्वा बहु दुर्घन्द्राय देवेभ्यो 

हव्यमाप्यायतां पुनः । बत्सभ्यो मनुष्येभ्यः पुन- 
दौह्यय कल्पतामिति तरिषाचं विसुश्ज्यान्वारभ्यः 
तृष्णी्चुत्तरा दोहयित्वा ॥ ५ ॥ २२॥ १२३॥ 

1 वि, । 

(ब) महेन्द्राय-मिति---महेन्द्रथाजिनः ॥ 
[ प्रति्रचनपरिष्कारः 

अमूमिति दोग्धु; ---जमूं यस्यां देवानामिति प्रिष्टपाराद- 
मूमिति द्वितीयान्तं नाम निदिश्य गङ्ामिति प्रतिवचने पयो हित- 

मितयन्तं दोग्धुः ॥ 
साविश्चायुरिल्यष्वर्योः-- गोरनुमच्रणम् ॥ २ ॥ 

ए 11 [1 1 

1 इन्द्राय महेन्द्राय हविर्ित--क. महेन्द्रायहविरत-घ. 2 अमू यस्या- 

मिति-क. > निर्दिधंगामष्वयुः-(र). + पय अदायानयलयष्वयुः-(र). 5 रज्ञा- 
दानस्य सर्वा्ेत्वात् वत्सभिधान्यदयावतंतो(र). 6 बहुदुर्धीति संप्रिषं त्रिसुक्त्वा ततः 
परं वादिनयम।जिवरतैत इत्येधः (र) 7 ऽनन्वारभ्य-क. ? कुम्भीमिति शेषः (र), 



(0) अपस्तम्बश्रोतसत्र प्रनमप्रश्च नुच: रलः [म. १३. सू, ७, 

(भा) ग्बहुदुग्धि महेनद्रार्यति = घराक्ष्यमा(ोिण मात्राम् | अतोनं 
गृष्ठयाम् ° महन्द्रायदर्षाति। ॥ '\ ॥ 

(घ) दोहनेऽप आनीय सप्रच्यध्यम्रतावरीरिति द 
मभ्याः. सक्षारनमार्नीयावि्यन्दयन् " सुभृतं 
करोति“ “द गाद्स्ह गोपति मावा यन्न 
पतीरिपदिति " वन्मं॑वन् प्रागुद्रासयल्यदग्वा * 
"एकस्या दयास्तिसृणां वैकाहे द्रश्ह च्यहवा 
पुरस्तादुपवसथादातश्वना्थं दाहयिन्याः संतत'ममि 
दुहन्त्योपवस्रथात्* ' तन 'ए्ीतवुभ्रमातनात्ते।!६॥ 

(भा) स्पष्टाथः ॥ ६॥ 
(सू) सोमन त्वाऽऽ्तनन्मान्वाय दधीति दधा" 

| ७ || २४ | १२५} 

(भा) ` महेन्द्राय दषि ॥ ७॥ 
[नियमानधाहः 

(ब) बहुदुग्धि-गवाथमिति- निक्तो दोहयित्वा बहुदुग्षीति पुन 
दोहनविधानाद्ध्यमाप्यायतां पूनरिति दविवृद्धयर्थत्वाश्च ॥ 

अतो न गृशामिति--नक्षत्रष्टयां वायवे निष्टययि गृष्ट्यै 
` दुगधमि्यत्र ।° गवान्तर "* दोहाभावाद्हुदुर्षीतयस्य निवृतिः ॥ ५\॥ 

| सामनत्यादिमच्छनियमः] 
महेन्द्रायदधीति--महेन्द्रयाजञिनः | '' अयमपि न गृष्टयां 

1 बहुदरथीति-च्. ४ परो्यमाभो-ख, ग, त गृषटां भयनीनि-क. 
4 इन्द्रायदधीति-घ्र- ५ यत् सुश्रते-कछ. ^चत्म वमकपर (द). ग वतत 
साग्रं प्रतरविच्छदः (र). + अभिदेटः-उपारदोहः प्रथमं महन्यौ कुम्भ्यां देह 
यित्वा तस्यामेव कलकले दुहन्तीति यवित (र). + शोत अनुप बुर -कुम्मीपूषं 
स्य॑तत् (र). 10 ऽऽतनार्घ-क. 1 ' महेन्द्राय ` द्येतावन्मात्रम्-घ. 
12 गवेन्तरे-घ, ४ दोहना-घ, 14 परतेदपि-घ,. 

॥ कि 
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(श्रू) यज्ञस्य संततिरसि यज्ञस्य त्वा संततिमनुसंत- 
नोभात्यभिहत्रोच्छेषणमन्बवधाय अथं पयस्सोमं 
कृत्वा स्वां योनिमपि गच्छतु । पणंवल्कः पवित्र 
सौम्यस्सोमाद्वि नितः इति परिवासनशकरु- 
मन्ववधाति ॥ ८ ॥ २५॥ १२६ ॥ 

(भा) स्पष्टाथः ॥ ८ ॥ 
इति अयोदरी खण्डिका ॥ 

(घ्र) ओषधयः ° पूतीकाः ° क्लास्तण्डुलाः “पणं- 
वर्का इत्यातश्चनविकस्पाः॥ १॥ २६॥ १२७॥ 

(भा) स्पष्टाथः ॥ १॥ 
(सू) ?उच्छेषणामावे तण्डुलेरातश्चयात्तण्डुलामाव 

ओषधीभिः ॥ २ ॥ २७॥ १२८ ॥ 

(घ) आपो हविभ्बु जागृत यथा देवेषु जागथ एव- 
मसिन् यज्ञे यजमानाय जागृतेत्ययस्पात्रे दारुपात्रे 
वाऽप आनीय अदस्तमसि विष्णवे त्वा यज्ञायापि 

दधाम्यहम् । अद्भिररिक्तेन पत्रेण याः पूताः 
(बु) आतश्चनामावात् ॥ ७ ॥ 

ओषथ्या-विकस्पन्त- यसूतीरकेर्युपक्रम्य यदध्राऽऽतनक्ति 
सेन्द्रस्रयिदयुपात्तानां समानाथेत्वादध्ाऽऽतनक्छीति पुनर्विधानात्तस्य 
सुख्यरवम् । इतरेऽनुकल्पाः ॥ २ ॥ 

1 द्वितीयमन््रस्य पलाशलिद्रत्वात् शम्यानिदत्तिः पूववत् (र). 2 पूतीकाः 

-लता वैशेषाः (र). इदं भष्य॑-ख. ग. कोरायोरेव द्यते. > क्ररा-बदरैफलानि 

(र). + पर्णवत्काः-पलदाशकलानि (र). 5 असत्युच्छेषणे न तत्पुनरागमयित- 

व्यम् । न च छोपः कर्मणः । अपि तु तण्डुलेरातश्चथात् । तदभवि व्रह्यादिभिरि- 

त्यर्थः । एतेन समक पयस्यादावपि द्वितीयातच्ननं व्याख्यातम् (रु). 



00) आपस्तम्बश्रोतस्तर दथमद्रद्च नुन पटलः मि, १६३. स्, ५, 

(भा) 'बहुदुभ्वि महेन्द्रायति य पाक्ष्यमा(णाम गवार्थम् | अतोनं 
गृष्टयाम् 3 महन्द्रायद्र्धीति' ॥ "+ ॥ 

(षू) दोहमेऽप आनीय मंपरच्यध्वभूतावरीरिंति इ 
म्भ्या+ सक्षारनमानीयावेप्यन्दयन " सुभृतं 
करोति“ "दह गार्ह मापतिं मावा यज्ञ 
पतीरिपदिति "वर्मं करवन् प्रायुद्रासयल्युदम्बा ' 
* एकस्या द्रयास्तिसृणां वकाह दह यहवा 
पुरस्तादुपवभ्रथादातश्चनाथं दाहयिन्वाः सतत'"मभि 
दुहन्त्योपवसथात्" ` तेन कशीनवुभधमातनाक्त।।६।॥ 

(भा) स्पष्टाथः ॥ ६॥ 
(सू) सोमन त्वाऽऽ्तनर्न्मान्द्राय दधीति दन्ना" 

| ७ || २४}! १२५॥ 

(भा) "' महेन्द्राय दभि ॥७॥ 
[नियमनिर्वाहः' 

(ब) बहुदुग्धि-गवाथमिति-- निसो दोहयित्वा बहुटुग्षीति पुन 
दोहिनविधानाद्धभ्यमाप्यायतां पुनरिति दविर्बद्धय्थतवाच्च ॥ 

अतो न गृ्टामितिः--नक्षत्रषटयां वायव तिष्टयभि गृष्टय 
दुगधमिध्यत्र ।° गवाम्तर '“ दोहामावाद्रहुदुग्षीत्य्य निवृत्तिः ॥ “| 

| सामनत्यादिमस्रनियमः 

मदेन्द्रायदधीति--महेन्द्रयानिनः । '' अयमपि न गृष्टया 
` 1 बहुनुरधाति-घ्र. ८ बद्ष्ममा--खय, ग. ` शष्पा मयनीनि-क. 

4 इन्द्रायदधीति-घ. "यत् सुश्रते-क, ॥ तन्म कर्वन--कथम् (र). 7 म॑तते- 
सायं प्रातरविच्छदः (र). ^ अभिदेहः~उपदीहः प्रथमं महेन्या कुम्भ्यां दोहः 
यित्वा तस्यासते कलिकरकि दुस्तेति अतिन (र). धश भचुष्मं बुध -कुम्मीष् 
य॑स्य तत् (र). 19 इ5ऽतनार्तै-क. )) ' मन्द्राय ' दत्येतवन्मव्रम्-ख 
12 गवन्तरे-घ. 1४ दोहना-श्व, 1 एतदपि-ध. 
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(चू) यज्ञस्य सेततिरसि यज्ञस्य त्वा संततिमचसंत- ` 
नोभात्यधिषात्रोच्छेषणमन्ववधाय अयं पयस्सोमं 
कूत्वा स्वां योनिमपि गच्छतु । पणंवस्कः पवित्र 
सौम्यस्सोमाद्वि लैर्मितः इति परिवासनश्षकल- 
मन्ववधाति ॥ ८ ॥ २५॥ १२६ 

(भा) स्पष्टाथः ॥ ८ ॥ 
दति जयोदरी खण्डिका ॥ 

(घ्र) ओषधयः ° पूतीकाः °क्ररास्तण्डुलाः “पर्ण 
वल्का इत्यातश्चनविकर्पाः॥ १॥ २६ ॥ १२७॥ 

(भा) स्पष्टाः ॥ १॥ 
(सृ) उच्छेषणाभावे तण्डुलेरातश्चयात्तण्डुलाभाव 

ओषधीभिः ॥ २ ॥ २७॥ १२८॥ 
(घ) आपो हविष्य जागृत यथा देवेषु जागथ एव- 

भसिन् यज्ञे यजमानाय जागृतेत्ययस्पात्रे दारुपात्रे 
वाऽप आनीय अदस्तमसि विष्णवे त्वा यज्ञायापि 
दधाम्यहम् । अद्धिररिक्तेन पत्रेण याः पूताः 

(वु) आतश्चनाभावात् ॥ ७ ॥ 

ओषभ्या-विकस्पन्ते- यसूतीरकेरि्युपक्रम्य यदृध्वाऽऽतनक्ति 
सेन्द्रस्वायेद्यपात्तानां समानाथेत्वादध्ाऽऽतनक्तीति पुनर्विधानात्तस्य 
मुख्यत्वम् । इतरेऽनुकस्पाः ॥ २ ॥ 

1 द्वितीयम चरस्य पलाराणिङ्कत्वात् शम्यानिवत्तिः पूववत् (र). 2 पूतीकाः 
-रता शेषाः (र). इदं भष्यं-ख. ग. कोशयोरेवं रस्यते. ° कला-बदरीफलनि 

(र). + पण॑वत्काः-पलाराशकलानि (र). 5 असत्युच्छेषणे न तत्पुनरागमयित- 
व्यम् । न च रोपः कर्मणः । अपि तु तण्डुलैरातश्चथात् । तदभव ब्रह्यादिभिरि' 
त्यर्थः । एतेन तैीमकं पयस्यादावपि द्ितीयातश्ननं व्याख्यातम् (र). 
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(घ्र) परिशेरते हति तेनापिदधारि । अमृन्मयं देवपरं 
यज्ञस्यायुष प्रयज्यताम् । तिरः पवित्रमति्नाता 
आपो धारय मातिग्रिति यजमाना जपति । यदि 
मृन्मयेनापिदध्यानृ्णं काष्ट वाऽपिधानऽ"नु- 
प्रविध्यत् " । २॥ २८ ॥ १२१. ॥। 

भयिध्ानपश्नमदा 

(भा) असन्मयमिति न मृन्मय । मृन्मयर्पीस्युपद्रसः ।॥ ३॥ 

(घ्र) विष्णो हव्यं रक्षस्वेत्यनधो निदधाति ।॥ ४॥ 
(घ्) इमौ पणं चदं चे देवाना इच्यश्चोधनी 

प्रातर्वेषाय गोपाय विष्णा हन्य हि रक्षसीति 
प्रज्ञात ज्ञाखापवित्रं निदधाति ॥ ५॥ 

मन्श्रनियमः फर 

(भा) जासापवित्रनिधानं प्रात्वोहाथेम्' । ̂  अना न कवलद्रधि। पय- 
[1 क 2 1१ | ५५. 1 

भान्यमः। 

(क) अमरन्मयमिति न ॒भृन्मयं । मृन्मयऽपीत्यपदश्चः---अनु. 
परविद्धतृणकाष्ठाभिप्रायण । आपो षरारयत्यपां घरणप्रकाभनाव । अमू- 
स्मयमिति च पात्रोषरक्षणा्थ॑त्वादरपां षरारणे तस्सदायमात्रं मृन्मयं कर. 
तीति॥३॥ 

[ नियमाप्रपाद्रनम् | 

शाखाप-दोहा्थं--प्ातरवेषयेति रिज्गात् ॥ 

। न्तधाय -क. = ठनन~क. + क्षिपन् । तद्रामृन्मय्मिति मन्त्र जि 
विरधान्नवतते (र). ददं तु 'तत्रोपयोयान् प्रतषयिनि लिदमाश्च। तन तद्वि 
केरे पञ्युपयस्याद) सयस्कालेऽपि भवघ्येव, इति परितं खदने, „ महेन्द्राय दधीति 
न कषटे-भ. 
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(भा) सि तु केवलेऽपि भवति। पणैवस्कमुतेत्यत्र पणेवस्कः पवित्रं इमौ 
पणैमिति च शमीशाखायां निवतेते । पवित्रामिधाना'दजिवृ्तिरिसयुप- 
देशः ॥ ५॥ 

(सू) तयैव साखया दर्भैवों सायंदोहवत्मातदोहाय 
वत्सानपाकरोति ॥। ६ ॥ ३१॥ १३२॥ 

(भा) स्पष्टम् ॥ १०२॥ 

(घ्र) उपधाय कपारानि सा्यदोहवत्म्रातर्दहं दोह- 
यति। आतश्चनापिधने निधानं च निवतैते॥ ७॥ 

[दोहकालपक्षौ] 
(भा) उपधाय कपालानि प्रात" दाहं +कृताऽङ्गाराप्यूह नापेदयुपदेशच: 
अङ्रताध्युह नमितिन्यायः ॥ ७ ॥ 

0 { तिति १ 

(बर) पणे -त्तिः--पणेवल्कमुते ° त्यत्र ग्रहणान्मन्त्कदेशचरोपः । 
इतरयोः " करत्केयन निन्र्तिः। पणेवर्कशब्दयागात् । अतदशमी - 

शाखायां पणेवस्कनिवृत्तिरव ॥ 
पवित्राभिधानादनिवृत्तिरित्यषदेश इति-पवित्रपणयोरुमयोः 

प्रा्ान्यात्पवित्रामिधानमाश्रित्यानिवृरत्तिरिति ॥ ५ ॥ 
[पक्षद्धयापपत्तः) 

उपधायकपा -- त्यपदेशचः-- ° उपघाय दोह इत्यानन्तयै- 
विधानात् ॥ ६ ॥ 

कृत्याध्युहनमिति न्याय इति--कपारसस्कारतया तवङ्ग- 
1) 

कष 

दनिश्र्तिरुपदेणः-ग. > तथेति शाखान्तरस्भ निरासः पवित्रस्येच 
त्थकरे । गवां प्रस्थापनादित्वर्थलोपाजिवृत्तं रात्रावसंचारात् (र), 3 दोहेऽकरतवाङ्गरा- 

घ. + भ्युहुनमित्युपदेशः. » अक्ृत्वोपदेशः-ग. ५ लस्य (सु. रा.). 1 इत- 

रये): ‹ अं पर्णस्सोमं ` ‹ इमौ प्णमिति ' “ अपो देवी ' रति मन्त्रे कात्छ्यन (खु 

रा.). $ उपधाय दाहदोषदह! इ~ 
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(घ्) परिशेरते हति तनापिदिधानि | अमूल्मयं देवपात्र 
यज्ञस्यायुषि प्रयुज्यताम् । तिरः पवित्रमतिर्मीता 
आपो धारय मातिग्रिति यजमाना जपति । यदि 
मृन्मयेनापिदध्यानृणे काष्ट । वाऽपिधानेऽ*चु- 
प्रविध्यत् * ॥ ३॥ २८ ॥ १२५.॥ 

 भविश्वानपश्चयद् 

(भा) अमृन्मयमिति न मृन्मय । मून्मयऽ्पीत्युपदभः ॥ ३) 

(षू) विष्णो हव्यं रक्षस्वेत्यनधा निदधाति ।॥४॥ 
(घ) इमौ पर्णं च दर्म च देवाना हस्यश्चोधनौ 

प्रातत्वषाय गोपाय विष्णा हन्य हि रक्षमीति 
प्रज्ञातं शाखपचित्रं निदधाति ॥ ५॥ 

मन्शनिदिमः फर 

(भा) शाखापवित्रनिधानं प्रातदोहाथम् ' । ” अत्ता न कवलद्रधि । पय- 
तन म ००५५५४) भनक फ म 1/8, 1111 
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भाव्यो; 

(ब) अमरन्मयमिति न भृन्मये । मन्मयऽपीन्युपदश्ः---अनु. 
परविद्धवृणकाष्टामिप्रायेण । आपे घारयत्यपां धारणप्रकाश्ननाते । ममू- 
न्मयमिति च पात्रोपरक्षणाथत्वाद्रपां प्रारणे तस्सदायमातनं मृन्मयं करो- 
तीति॥२॥ 

[ नियमापपाद्रनम् | 

शाखाप-दोहाथं--परातरवेषाय॑ति रिज्गात् ॥ 

 न्तधाय-क. :नन-~क, "क्षिपन् । तद्ामृन्मयमिनि मन्त्रो चिङ्- 
निरधाक्तिवितते (र). ददं तु (तव्रोपयोगान् प्रतषायेनि किदमाञ्च। तैन तद्वि 

नै ॥ क क, 

कीरे पश्ुपयस्याद्रा सथस्कालेऽपि भवद्येव, इति परितं सदेन, › महेन्द्राय द्रधीति 
न कयले-शं. 
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(भा) सि तु केवङेऽपि मवति। पणैवस्कयुतेत्यत्र पणेवस्कः पवित्रं इमौ 
पणेमिति च शमीशाखायां निवतेते । पवित्रामिधानाग्दनिवृत्तिशयुप- 
देशः ॥ ५॥ 

(घ) तयेव ̀  शाखया द्भवो सायदोहवत्प्रातदोहाय 
वत्सानपाकरोति ॥ ६ ॥ ३१॥ १३२ 

(भा) स्पष्टम् ॥ १०२॥ 

(घ्र) उपधाय कपारानि सायदोहवत्मरातर्दोहिं दोह 
यति। आतश्चनापिधने निधानं च निवत॑ते॥ ७॥ 

[दोदकारपश्नौ ] 

(भा) उपधाय कपानि प्रात * दोहं “त्वाऽङ्गाराध्यूहनापित्युपदेश : 
१ अङ्कतवाध्युह् नमितिन्यायः ॥ ७ ॥ 

(ब) पणव -त्तिः--पणवल्कमुते ° त्यत्र ग्रहणान्मन्त्रेकदेशचशोपः । 

इतरयोः " कातेन निवर्तिः । पणेवस्कशब्दयोगात् । अतर्शमी - 

शाखायां पणेवस्कनिवृत्तिरव ॥ 
पवित्राभिधानादनिवृृत्तिरित्युषदेश्च इति-पवित्रपणयोरुमयोः 

प्राघान्यास्पविन्नाभिधानमाश्चित्यानिवरत्तिरिति ॥ ५॥ 
[पक्षद्धयापपत्तिः) 

उपधायकया -- त्यपदेशः-- ° उपाय दोह॒ इत्यानन्तये- 
विधानात् ॥ ६ ॥ 

कृत्याध्यूहनामिति न्याय इति--कपारुसस्कारतया तदङ्ग- 
छ ॥। ~~ ------~~~ ज ५ = भ ७०५८७ भ का 

भ, 

1 दूनिर््र्िरुपदेगः-ग. ° तयैवेति शाखान्तरस्थ निरासः पविन्नस्येच- 
त्थकरे । गवां प्रस्थापनादित्वर्थलोपाशिवृत्तं रात्रावर्सचारात् (स). ° दोहि।ऽक्रत्वाद्गारा- 

घ. +4भ्यूह नमित्युपदेशः. 5 अकृत्वोपदेशः-ग. ° लस्य (सु. रा.). 1इत- 

रये!; ‹ अयं पर्णस्सोमं ` ‹ इमौ पणमिति ` ' आपो देवी ̀  रति मन्त्रे कत्छन्येन (यु, 
रा.). 8 उपध्राय दोददोषह१ इ-ध. 
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(घ) नासोमयाजी संनयत् मनयद्रा ॥ € ॥ 
| मास्नाय्यार्य्यापामीयविक्रारद्यन्स्था| 

(भा) असल्लयतम्तानाय्यविकारा अपि न मवन्ति। अभ्नीषामायविका- 
राश्चासोमयाजिनः । वचनात्तु भवन्ति वथा प्रगुचातुर्मा्प्रानीति 
क्रमात् ॥ 

(वर) त्वादध्यूहनान्त उपधानसमाप्तिथरिति ॥ ७ ॥ 
[भाप्याक्तव्यवस्भाप्रपात्तः| 

असन्नयतः याजिनः इति. भस्याथंः-सान्नाय्यामीषेोमीय- 
विकारा ऊध्वं सोमात् परङ्कातिवदिति न्यायात् | सामयाञ्येव भन्नग्रदमयेो 
वरे देवतया ब्राह्मणस्स सोमेनेषटमीषीमीया भवतीति च सामग्रागाततरकास्य 
साननाय्या्रीपोमीयाङ्गल्ात् ` “ तद्विकाराणां चा धिकारम्तरकारुपपादन- 
समथस्थेवेति । विह्तिष्वपि तत्काल प्राप्तमनस्मंफदनसमधम्यैवेति " | 
अपोमयाजिने इति वक्तव्य अघन्न्रतः मान्नाय्यविक्ारा दृति वचन. 
मसोमयाजिनोऽपि सन्नयनाविधानात् ॥ 

वचनानु भ-- क्रमात् -- अम्याथः --- शसे।मय।जिनाऽपि 
मवन्ति वचनाद्वि्ृतयः; यथाऽऽगरयणपद्ुततुमाम्यान्याधानोत्तरकारं 
करमेणोपदेश्ाद्ववन्ति । नष क्रमोऽनुष्ठने प्रमाणम् जधानास्ागेव दश्च. 

पूणमासोपदेशादिति न वक्तव्यम्; दशपूणमापयाः स्वरूपमात्रं 
प्रागुक्तम् ; " अनुष्ठानं तु दशपूणंमासावारप्स्यमान इव्यत्रोपदिदयते । 
तथा चाश्वखयनः * दशेपृणमासाम्यागिष्टष्िपश्ुचादुमास्येस्थ सोमेन ' 

प स्यनि च-क, श्वे, ` रित्युप्देशः-ग, +सद्धिकाराणां च नाभि 
कारस्तत्काप्रापिस्तत्कालसं (सु. र.) + विकारस्य तकाट्रापिस्तत्कारनपादनस. 
मथस्थवीधिकार् इति -क्र, 5 लग्रतिस ~क, (स्वाधिकार दत-क्र, 7अनु- 
एानकमस्तु-घ. 
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[इन्द्रमहन्द्रयोगयोर्नियमः] 

(सू) ` नागतश्रीमहेन्द्रः थजेत त्रयो वै गतभिय 
इत्युक्तम् ॥ ९ ॥ ३४ ॥ १३५॥ 

(भा) शयुश्ववान्-शत्रिवेदः। ऋचस्सामानि यज् पि सादि श्रीरिति ; श्रतवां - 

(र) इति। सोमथाजिनो मृतभायस्य पुनदौरग्रहणोत्तरमथ्रीषामीयसान्ा- 
य्ये मवत एव न ^पलययिकारानिव्ते । ° खीणां पतिपरयुक्ताधिकारोप- 

जीवनात् । तथा च क्षत्रियाया अीषोमीयेऽधिकारदशेनम् ; अप्रधानः 

त्वाच्च | यदा वाङ्न विधुरतां नीयादिति यजमानस्याङ्गं पत्नीति 

दर्शनात् । तथा त्रयोदशरात्रमहतवासा यजमानः स्वयमभिहोत्रं जुहुयात् । 

अप्रवसन्नत्रैव सोमेन °पशुना वेषटति पश्यः ॥ 

[गतश्चघादि पदार्थः माष्योक्तव्यवस्थोपपत्तिश्च] 

तरयो वै गतश्रिय इद्यस्य म्याख्या - 

शुश्चवान्--श्रीरेति-- गता प्राप्ता शरीयस्य स गतश्रीरिति 

निवैचनाच । श्रीशब्देन वेदत्रयामि 'धानाच्च ॥ 

्रुतवांश्च-- शु्चवांसो वे कवयः ' “` कविः करान्तदर्दी ' 

इति वचनात् । "य एव भरिवेदः स॒ एव शुशवुवान् गतश्रीभेवति । 

्रतन्नय्यथे इत्यथेः ॥ 
धत 9 क = ~न ~ प ति भान क क 

५ 

1 अथ सान्नाग्यदेव॑तान्यवस्थां बाह्मणोक्तां दशयतीलयवतारयति शदत्तः । 

सा हि श्रीरिलयत्र ऋगादिसयुच्रयग्राहकतासानाभवात् गोहिरण्याधिकरेकङतघनित्वपर- 

जकेोकतिनिदर्शनेन च अच्रयभाष्यछ्ृदमिप्रेतमथेमविललन्धन्यं चाह स एव. > इदं 

सदरदत्तो नेच्छति करं तु एकनेदविदमापि गतीशरंय मन्यते. त्रिवदी (रामा) भ्रिवेदो त्रा- 

द्मणः-क. 8 नः पुनर्दार-घ. छ. 4 न्न पद्यधिकाराभिवनेते !-स्च. १ ज्ञी ठु- 

ञ्च. 6 पुद्यनविति-घ. 7 धानाच। श्रुतर्वा ; खश्रुवा-घ. 8 करविर्वेदभान्त-क, 

भ्य एवं (सु. रा.) 
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(म) श्च अ्रनणीनटपय वहवानाम् | । याजन्यः अभिषिक्तम्य क्त्रि 

यस्य पुत्रः | योवै स्वां द्रवनामिल्यतः सनधिया वादः | बातपती 

हत्वा इन्द्रयाजन ईन््रा मन्द्रा कता । ईतरम्य महेन्द्र एवे 

॥ १०५ ॥ 

(सू) >*ओर्वो गौतमा भारद्राजस्तऽनन्ते माम- 
ज्याया महेन्द्रः यजेरन् ॥ १० |¦ ३५ ॥ १३६॥ 
“ ओंवादयाऽह्ृतसामा इन्द्रयाजिन पव ॥ ५० ॥ 

किलेति कि भद्ध १४५१ ७ कि 

र) ग्रामणीमेहतरा वेहयानामिति श्रीगख्छन्य दरक धनेसमृद्धो 
वृत्तः तद्रानपि गतश्रीः | 

राजन्याऽभिपिक्तस्य पृतरः--तम्यापि षनयोगाद्रतश्रीसवम् ॥ 
# 9, गौ वै स्वां-चादः- सवस्सरनिन्द्रपिति नियम विधिशषत्वात् ॥ 

१५९ 

व्रातपतीं-महेन्द्रावा -इन्यन इति भषः । तताऽिकामं 

यजतेत्यस्याः श्रतरथः ; --संवत्मरनिन्द्रयाजन। त्ानपतयत्तरकारं + इन्द्र 

महेन्द्रं वा । तयोरनियमः । 
इतरस्य मदेन एव --मतश्ियः । नेषां महन्द्र। दबतति 

नियमात् ॥ ९ ॥ 
ओर्वादया--यानिन एव-गतःश्रियः । " णषमगन्तश्रीणामपि 

सोमादृष्वं महेन्द्र एव ॥ १० ॥ 

अ{किकयान् गमेन्यः | क्र, सामििकस्यप्न निस्य पत्रः || श 

आमेषिक्तस्य प्ृत्रः-श्न. 2 भथ रतध्ियामधि म्य कषां चिन्म्वान्तरोक्त 
विरेषमहिलयवेतारशति खददलः, ° स्रद्तस्तु इदमेव पायु ` नवां क्यः पूवोकेन 

वा विकल्पते साखान्तरत्वान. । व्यपरस्थिते। ऽयं विक्रयं अवोद नासत्यन्ति ' द्याह. 
न््रमहन्धयोरनिममः-ख., ख. ग. ध्र, प, पभय, ख. ग 

ध. श. „१ अमतश्रीभामेषामपि-(मु, रा.) 7 तनियोऽप१- न्म, 
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(सू) भ्यो वा कथेत्ः ॥ ११॥ ३६ ॥ १३७॥ 
(ष) “ततः संप्रेष्यति परिस्तरणीत परिधत्ताभिं परि- 

. हितोऽभियैजमानं शरनक्तु। अपा९ रस ओषधीनां 
सुवर्णो निष्का इमे यजमानस्य सन्तु कामदुधा 
अगु्ामुष्मिन् लाके इति ॥ १२॥ ३७॥ १३८॥ 

(सू) ˆ परिस्तरणीमेतामेके समामनन्ति ॥ १३॥ 
 [परिस्तरणी पक्षे विशेषः) 

(भा) प्रत्या मन्तरावृत्तियेदि परिस्तरणी ॥ १३॥ 

(सू) (उदरगरः प्रागग्र दर्भैर्रीन् परिस्तृणाति" 
* उदगग्राः पशात्पुरस्ताच्च ॥ १४॥ 

0 वा 1 1 

(बु) योवाकथित्--इ्यस्थ द्विषा योजना ;--ओवांदिव्यतिरिक्ता- 
नामगतरश्रणामपि सोमादृष्वं महेन्द्र एव । अथवा ओवौदीनामेव गत- 
श्रीरगतश्रीवां सोमादृध्वं महेन्द्रं यजेतेति ॥ 

[सपरेषोदेदयादि] 
समरेष्यतीति वचनादा्ीभरं प्रति ेप्रष्यति । संपेषस्तु पराथ 

एवे ॥ १२ ॥ 

1 अथेमं विधि सर्वेषां गतश्ियामगतश्रियां च विकल्पयतीदयवतारयामास इ- 

दत्तः. 9 कशचित्तु-क. ॐ अनन्तरमिलयदेरनुषक्षोयजेतेति विपारेणामश्च (र). 

+ अध्वर्योरन्यस्य परिस्तरितुरवचनातस्वयमात्मानमनुजार्म।यादितिवत् आत्मन एव 

संस्कारा्थस्संप्रैषः । तेनाध्वयरव परिस्तृणाति । संमरषमच्रस्तृचचैरेकश्रुलखा सहृद्धवति । 
(र). . 5 अक्िस्तु कले मच्रः करणत्वादुपांञ्यचातुस्वर्ेण प्रयमि भवति (₹). 
6 तेषु ' पश्चात्पुरस्ता्च ये दभौः ते उदगग्रा भवन्ति ।. तत्र दक्षिणः पश्च उपरि. 
टात् भनत्यधस्तादुत्तर इति भरद्राजः. (र). 7 आधानक्रमेण परिस्तृणातिसवांम् 
द्वयोरेष ठु परिस्तरणसुक्तं ब्राह्मण (२). 

850 एनत ए01,+, 1. 



+| आपस्तम्नश्रनिनत परममन्द्न नुगा" टः [सल 4४, सु, ११ 

(भ) श्च। अनमीनहपता वहधानाभ् | । गनेन्यः अभिषिक्त क्षत्रि 
यस्य पुत्रः | यावै स्वां देवतामित्यनेः गलश्चिथा वादः | तापी 
कृता इन्द्रयानिन इन्द्रा महन््ो वा । इतसम्भ भदेद्ध एव 
| १०५ ॥ 

(सू) *ओ्घो गौतमो भारद्वाजस्तेऽनन्तं साम- 
ज्याया महेन्द्रं यजरम् ॥ १० |! २५ ॥ १२६॥ 
" ओवदियाऽछृतसामा इन्द्रयाजिन ष्व ॥ {० ॥ 

(र) ग्रामणीमेहत्तस वैश्यानामिति शागव्दन्य ठक धनसमृद्धौ 
वृत्तेः तद्वान गतश्रीः ॥ 

राजन्याऽमिषिक्तस्य पुत्रः-तम्यापि छनयागाद्रतश्रीस्वम् ॥ 

मो तरै स्वां -बादः- सवत्सरनिन्द्राभिनि नियम विधिशषत्वात् | 
व्रातपतीं -महेन्वावा --दज्यन इमि पः । त्ताऽधिकामं 

यजतेत्यस्याः श्रतरथः ; -सवत्परानिन्द्रयाजना वातपतयुत्तस्कारं + इन्र 
महेन्द्रं बा । तयोरनियमः । 

इतरस्य मेन्द एव्र -- गतश्रियः । तैषां महद्र दवतेति 
नियमात् ॥ > ॥ 

ओ्बादयो-याजिन एव-गतर्गृशचयः । " णषामगतश्रीणामपि 
सोमादृध्वं महेन्द्र एवे ॥ १० ॥ 

। आअमिषिकतान्, सगन्धः [ क, माजितकस्या भिनस्थ पत्रः | ख 

सआभिकस्य पृत्रः-श्. 2 भथ गतियामपि मभ्य कषां चिदामान्तरोकषं 
विशेषमदिद्यवतारभति ख्रदलः, भ ग््रदतस्तु ददेमवा पाद्य / नन्वा कथः पूृततने 

वा विकत्पते शाखान्तरन्वान । व्ययस्थिते) ऽयं विक्त्य अवाद नामल्यन्त ' दमयाद, 
4 इनद्रमहेन्द्योरनिगमः-क्र. स. ग, घ्र, छ, रत्रिवेोऽभि-क्र, ख. ग 

ध. द्म. ० अगतश्रीममिषामपि-(मु. रा.) 7 तत्रियोऽप न्म, 



ख. १४, सू. १४.] श्रीरामाभिचिद्वततिसदितधूतंस्वामिभाष्यभूषिते 9¶ 

(सू) भ्यो वा "काधित् ॥ ११॥ ३६ ॥ १३२७॥ 

(घ्र) “ततः संप्रेष्यति परिस्तृणीत परिधत्ताभिं परि 
. दितोऽग्रियेजमानं शनक्त। अपा९ रस ओषधीनां 

सुवर्णो निष्का इमे यजमानस्य सन्तु कामदुषा 
अभु्ाप्रुष्मिम् खा इति ॥ १२॥ ३७॥ १३८॥ 

(सू) “परिस्तरणीमेतामेके समामनन्ति ॥ १२॥ 
[परिस्तरणी पक्षे विशेषः) 

(भा) प्रत्यभि मन्तराृत्तियेदि परिस्तरणी ॥ १२॥ 

(सू) "उदगग्रैः प्रागग्रैश्च दरभैरमरीच् परिस्तृणाति" ' 
* उदगग्राः पथात्पुरस्ताच ॥ १४॥ 

मिनत). थो ५8 लोम सनिति = ककि भिमक श 

(ब) योवाकभित्--इत्यस्य द्विषा योजना ;--ओौवांदिव्यतिरिक्ता- 
नामगतर्रीणामपि सोमादृध्य महेन्द्र एव । अथवा ओवोदीनामेव गत- 

्रीरगतश्रीवौ सोभादृ्वं महेन्द्रं यजेतेति ॥ 

[सं्रेषोदेद्यादि) 
समेष्यतीति वचनादाभीभं प्रति समेष्यति । सेप्ेष्तु पराभे 

एव ॥ १२॥ 

1 अ्येमं विर्धिं सर्वषां गतश्नियामगतश्रियां च विकलत्पयतीद्यवतारयामास रद्र 

दत्तः. 2 कशिन्न-क. उअनन्तरमिखादेरनुषङ्गोयजेतेति विपरिणामश्च (र). 

4 अध्वर्योरन्यस्य परिस्तरितुरवचनातस्वयमात्मानमयुजान।यादितिवत् आत्मन एवं 

संस्कारारथस्सत्ेषः । तेनाध्वयुरेव परिस्तृणाति । संप्रषमनरस्तृैरकशरुसया सद्भवति । 

(र). . 5 अस्स्व कलये मनच्रः कर णत्वादुपां्धवातुस्वर्येण प्रयि भवति (र). 

6 तेषु पशाद्पुरस्ताच ये दभौः ते उद्गम्रा भवन्ति 1. तत्र दक्षिणः पक्ष उपरि - 

ात्.भवत्यधस्तादुत्तर इति भरजः. (र). 7 आधानक्रमेण परिस्तृणातिसर्वाम् 

दथोरेव तु परिस्तरणसुन्तं ब्राह्मण (२). 

850 एण ९07, 1. 



98 आपस्तम्बश्रौतसूत्र प्रथमप्रश्न तुर्यः प्ररलः (स. १४, सू, १५ 

[परिस्तरण क्रमाचिवक्षादि 

(भा) 'न क्रमाथः । पश्चा ः स्ुरस्तादपि परिस्तरणम् । तदा चाहवनी- 
१ यादि परिस्तीयेः पूर्श्वाभिरपरश्चेति ॥ १४॥ 

(सू) +एतत्कृत्वोपवसति ॥ १५॥ ४० ॥ १४१॥ 
[ उपकव्रास्रवज्यम् | 

भा पएतक्छत्वाऽऽमाम्येभ्य उपवसति " आरण्याशनं करोति ॥ १५॥ 

[कमाप्विघक्षाफलम् | 

(घ) न क्रमा्थैः--पश्ासुरस्तात्रेति वादो न करमपरः | अतः परि 
स्तरणसमाक्तिः भरग्बोदम्बा । उदगम्रानियमाथः । अत्रोदगमनियमा- 
दन्यत्र प्रागनर्मैरर्भे परिस्त्रणातीत्यथासिध्यति । योरपि परिस्तरण- 
पक्षे-- 

तदाहवनीयादि परिस्तीयैः--पू्वश्चापरश्चति कमर्िर्देशत्॥ 
[पतत्डत्वति पदस्य फलम्) 

एतत्कृत्वा “ आपराम्येभ्य उपवसति । उपदेश्ादेव कमे सिद्ध 
एतक्करृलेति पुनरुपादाने अन्यत्र यजमानस्य रन्युपवासनिरेषार्थम् | 

[परिस्नः णोपवासकत्रंफ्याविवक्ला) 
यदनाश्वानुपवसेयित्देवत्यस्स्यादिति दरोनान्न समानकतृतापरिम्तरणोप- 
वाक्षयोः । सायं परिस्तीयेमाणेषु जपतीति कायोन्तरविषानात् ॥ 
॥ 1 2 तिर ६ ककती नात (धाह धधि ने +ल १५1 १ नि शा पितत नरवेल उदर कितिति के 

न क्रमाथो-ख. अ. 2 नकरमार्थः पश्वातयरस्तादिति दयोरषे-ख. म, 
ऽ नीयादिः-क, ग. + यदेतदेम्रधन्वाधानादिपरिस्तसणान्तं कमकत एतावति कृते 

यजमान उपवसति । अथवा एतत्परिस्तस्णं छलेदयथः ! श्वोयागाथोऽतनिसतमीपि 
नियमविदिशेवास उपतव्रासः । नियमाश्च वक्ष्यन्ते (5). » आरण्यान्याश्नाति-म, 
6 त्वाप्राम्यभ्य ?-घ, 



ख. १४, स्. १६.] श्रीरामाभिचिद्ृत्तिसहितधूतेस्वामिमःष्यभूषिते 99 

(शू) ` अग्रयन्वाधानं ° बत्सापाकरणमिश्व्मावििदो 
वेदिः“ । प्रागुत्तरात्परिग्राहाच्छत्वा श्वोभूते आप्य 
ठेपं॑निनीयात्तरं * परिशशृह्णीयात्परिस्तरणं च 
पर्व्यरमावास्यायां पोणमास्यां तन्धाधानपरि- 
स्तरणोपवासाः ' १६॥ ४१॥ १४२ ॥ ` 

[ वेद्यादिषु काडक्रमन्यवस्था | 

(भा) वेदिः परिस्तरणं च पूवेसिन्रहनि अमावास्यायाम् । वेदि- 
संस्काराश्च प्रागत्तरातरिग्ाहात् ° आप्यस्पं निनीयोत्तरपसििहणम् * । 
[1 

(इ) वेदिः परिस्तरणं च पूरवदुरमावास्यायामिति--बेदिः परि- 
स्तरणं च पूर्वेदुरिति सूत्रान्वयः । वेदिसेस्कारथ प्रागुत्तरात्परि- 
ग्राहात् कृतयेति--बेदो वेदिरित्युक्तस्य वेदिकरणस्यावधिनिर्देशः ॥ 

आप्यठेपं-ग्रहणामिति-- न्यायपरप्तानुवादः ॥ 



100 आपस्तम्बधौतसूत्े प्रयमध्रश्च तुरीयः पटलः (से. १४,स्, १५ 

(मा) अन्वाघानादि पूर्वे्ुदशवामूते इध्माबर्िवेदि श्च । उपदेशश्चः पूर्य 
रिध्मा बर्हिः करोतीद्यविश्चषवचनात् पुरा बर्हिष आहर्तोरिति शिङगच्च 
एतान्यपि रुभ्यन्ते पूर्वेयुः । पू्वेद्वोदिकरणपक्षे न सादनपरोक्षणे: 
स्फ्यवेदयोः पाटक्रमबाषात् ॥ १६ ॥ 

(घ्र) सदचोवा सद्यस्कालायां सवं करियते * ॥१४३॥ 
॥ इति चतुर्दश) खण्डिका ॥ चभ पटलः ॥ 

~ प शभक गवि 

[सद्यस्काटपव्ाश्रः छस्यव्यदस्था च, 

(भा) » सद्यस्कार-अपयावत आदित्ये यम्यां पर्वकारः सचः- 
1५48 "वि पथापिपशीकोषैकयेनि 

(भवाभूतरस्यक्रमः| 

(वू) अन्वाधानादीनि -रवेदिश्च---ध।मूते पाणिभक्षारनासू्ै इष्मा 
बरहिर्वेदान् कृत्वा पणिप्रक्षार्नादि आप्यरेपं निनीय वदिकरणम् ॥ 

[बाघहतुः। 
उपदेशस्तु -क्रमवाधादिति-पात्रसादनभोक्षणयोरुचरेवः पठात्॥ 
सद्यस्कासा-अपयो चुना इति -- अमयन्वाधानादीमि 

| चिक्षस्पधिष्यः, 

क्रियन्त इति शेषः । अतोऽन्वाघानदिरेव कारुविकल्पः नेज्यायाः ॥ 
| सथस्कारत्ये विष्यव्यवस्था। 

परमादादेपवसथ्येऽतिक्रान्ते प्रषानमूतयागकारानतिषो तसि 
नेवान्वाधानादीनि क्रियन्त एवाविरोषात् । अमावास्यायां तु दध्यनिवृते 

कतीति किन काज यमानव तसौ तककः रौ 
भापतककपयनेषिदकेकोकनि 

1 शस्ु-क, : आनन्तयाद्द्र पांणमस्थामिदिव संबध्यते एकवचनात् 
भाजादिभि्य्तुक्ेश्च। सदस्कालायुवादेन शाखान्तरोयसथस्कारुषिपिस्सूषितः । 
सद्यः समानेऽहनि प्रधान्यं फले यजनीयेऽहनि सर्वममरधन्वाधानादिक्षियते न 
किंबिदपि पूर्वेयुः (र). £ केचित्त पूर्डे पूयमाणचन्द्र प्रतिपदं सथस्कक्लाचक्ष्ते , 
त॒त्र मयं प्रमाणम् (ई). 



ख. १४, सू, १७. श्रौराममिचिदत्तिसदितधूतस्वमिभाष्यभूषिते 101 

(भा) समनेऽहनि यस्यां पोणेमासी प्रतिपच्च तस्यां " सो वैतानि 
[ववाम 

(घर) प्रधानविरोधादापद्यपि न स्यस्कारुत्वम् । दुग्बे दोहनमश्रा इति 

मरद्वाजमतात् । रोकिकं ° एव वा दधनि मत्रपरयोगोपपत्तेरमावास्याऽपि 
सद्यस्कारूऽपि र्यते ॥ 

[उक्ताथोक्षेपः) 
ननु सन्धिमभितो यजेतेति श्रुतेः कममध्ये यथापवेसन्धिस्तथा 

कतैग्यम् । अपि च पणिमास्यां पोणमास्या यजेतामावास्यायाममावा- 
स्थयेति भरतिपय्वसन्बौ यागविषानिनानुष्टानासेभवाद्धि तस्संबन्धिकार- 
न्तरे यागसंमव इति £ सत्यम् ; 

[उक्तवचनतात्पर्यम् ] 
एतानि वचनानि संबिरक्षितपूवौपरतिथिपराणि । इष्टिपश्वादी- 

नाममावास्यादि सत्यपि श्वः पूरितादिपक्षे श्वः प्रकृतिमिष्रा आरम्ममध्ये 
सन्ध्यमावे अनुष्ठानविरोधात् ॥ 

` [न तेषां सन्धिमदहोरात्रत्वम् | 
तथा आवतेनाखरतः परैसधो पञ्यनेष्टा भ्रकृत्यारम्भे मध्ये सन्ध्य- 

भविऽपि प्रृ्यनुष्ठानदशेनाच्च न सन्धिमदहोरात्रपराणि । ओपवसथ्ये 
पवैसेषो श्वो यागे सेध्यमावेऽपि पौणेमास्यां पोणेमास्येत्यसंगतेः ॥ 

[यागकाटनिष्कषः] 

अतो मध्याह्वादर्वागेव पवैसन्धो पञ्चदश्यां यागानुज्ञानात् 
मध्याहयालयरतः कलामात्र सन्धिपक्षे चो्तरेदयुयौगविषानाच पवेणश्तुर्थो 
भागः प्रतिपद आद्यास्लयः पादाश्च यागकारूः ॥ 

[दरौ पश्चान्तरे विदोषः 
अमावास्यायां श्वो न द्रष्टार इत्यस्मिन् पक्षे अतिक्रान्त जप- 

वसथ्येऽपि शस्सन्धिसद्धावान्युख्यकाखनुवृत्तिरेव ॥ 
पण भकजचणकनययम्न जतजम 

1 क्रियन्ते-क, 2 एवं दधनि-ख, श. 
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(भा) अन्वाषानादि पूर्ेचुदशवामूते इष्मानदिर्ेदि श्च । उपदेशश्चः पूर्व 
रिध्मा बर्हिः करोतीत्यविश्षषवचनात् पुरा बर्हिष आहर्तोरिति शिङ्गिचच 
एतान्यपि रभ्यन्ते पूकैयुः । पू्वेयुवदिकरणपक्षे न सादनपरोक्षणे; ` 
स्फयवेदयोः पाटक्मवाधात् ॥ १६॥ 

(घ्र) सद्यो वा सच्यस्ारायां प्ररं करियते" ॥१४३॥ 
॥ ¶ति चुर्र खण्डिका ॥ सशुध; पदनः ॥ 

४ ।=ू कन्त } ५५ शितो ते 

[सद्स्कारखपदा धः छत्यस्ययस्था च| 

(भा) > सथस्काला-अपयीवतं आदिय यस्यां पवकारः सद्ः- 
[1/9 कि 11 

तोतिकिककेणेकक 

[श्वाभूतरृत्यक्रमः| 

(वू) अन्वाधानादीनिः-देदिश्च---शवामूते १थिभक्षालनासूर्वं इध्मा 
बर्हिर्वेदान् हृत्वा पाणिप्रक्षाखनादि आप्यं निनीय वदिकरणम् ॥ 

[अाघहतुः। 
उपदेशषस्तु-क्रमवाधादिति-पातासादनपोक्षणयोरतरेथः पारात्॥ 
सद्स्काला-अपयो- वदयां इति -- अमयन्वाधानादीनि 

| चिकरर्पिष्रयः। 

क्रियन्त इति शेषः । अतोऽन्नाषामदेरेव कारुविकष्यः नेज्यायाः ॥ 
| सधस्कारत्षे विष्यतस्यवस्था। 

परमादादैपवसथ्येऽतिक्रान्ते प्रानमूतयागकारानतिप्तौ तसि 
नेवान्वाधानादीनि क्रियन्त एवाविरेषात्। अमावास्यायां तु दध्यनिदृते 
प रः 6 कपयाक चददममि म्व 4 पतक + 

भयोगे 

1 शस्तु-क. “ आनन्तयादन्न पौ्णमास्यामिदिव संबध्यते एकवचनात् 
भरद्ाजादिभिग्यक्तसुकतेश्च। सदयस्कालानुवादेन श खान्तरीयसथस्कारविधिस्सूषितः । 
सदयः समानेऽहनि प्रधानस्य काञे यजनीयेऽदनि स्वमप्रधन्वाधानादिकियंते से 
किंचिदपि धूवैयुः (द). ° केचिच पूवद पूथमागचन्दरं प्रतिपदं सथस्कलिघ्याचकषते 
तत्र मूर्यं प्रमाणम् (इ). 
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(भा) समानेऽहनि यस्यां पौणमा प्रतिपच तस्यां " सघ वैतानि 
[वा 

(ब) प्रधानविरोधादापद्यपि न सचस्कारुत्वम् । दुग्धे दोहनमन्रा इति 
भरद्वाजमतात् । रोकिकं ° एव वा दधनि मत्रपयोगोपपत्तेरमावास्याऽपि 
सथस्काखऽपि रुभ्यते ॥ 

[उक्ताथौक्षेपः] 
ननु सन्विमभितो यजेतेति श्रुतेः कर्ममध्ये यथापैसन्धिस्तथा 

कतेव्यम् । अपि च पौणमास्यां पोणमास्या यजेतामावास्यायाममावा- 
स्ययेति प्रतिपत्प्वसन्धो यागविषनिनानुष्ठानासमवादधि त्वबन्विकाड- 
न्तरे यागसंभव इति? सत्यम् ; 

[ उक्तवचनतात्पर्यम् ] 
एतानि वचनानि संबिरक्षितपूबोपरतिथिपराणि । इिपश्चादी- 

नाममावास्यादि सत्यपि शवः पूरितादिपक्षे शः प्रकृतिमिष्ा आरम्भमध्ये 
सन्ध्यमावे अनुष्टानविरोधात् ॥ 

` [न तेषां सन्धिमदहोराज्त्वम् | 
तथा आवतेनासयरतः पैसषो पशयुनेष्रा रहृतयारम्भे मध्ये सन्ध्य- 

भावेऽपि रकृ्यनुष्ठानदशेनाचच न ॒सन्धिमदहेरात्रपराणि । ओपवसथ्ये 
पवैसषो शवो यागे सेष्यमावेऽपि पौर्णमास्यां पोणेमास्येत्यसंगतेः ॥ 

[यागकारनिष्कषेः] 

अतो मध्यह्वादवांगेव पवैसन्धो पश्चदश्यां यागानुज्ञानात् 
मध्याहालरतः कखमात्रे सन्धिपक्षे चो्तेधयांगविवानाच पवेणशचतुथो 
भागः प्रतिपद आद्याख्रयः पादाश्च यागकरारुः ॥ 

[दं पक्षान्तरे विरोषः| 
अमावास्यायां श्वो न द्रष्टार इत्यस्मिन् पक्षे अतिक्रान्त ओष- 

वसथ्येऽपि श्वस्सन्धिसद्धावान्युर्यकारानुदृिरेव ॥ 
शोक 

1 क्रियन्ते-क, 2 एव दधनि-ख, गश. 
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(भा) श्रियिरन् अग्मयन्वाधानादीनि पू्देय॒वा । स्व च क्रियते | दन्ता 
° दयः खण्डसंस्थाः › उपदेशषस्सचो वेति ^ सवेत्र विकल्पः सचस्कार 
विकृतिः । तस्यां च स्वै क्रियते कपारुविमो चनान्तम् ॥ १७॥ 

इति आपस्तम्बक्रातसन्चधूरतस्वामिभाप्य तुयः परः ॥ 
# मयेयं भाति केन कल्कि 

[आपदि विद्रोपः) 

(ब) अङ्गगुणविरोषे च तादथ्योदिति न्यायाच्चोत्तरेदुः राजमयदेश- 
विष्ठवदेहविनाशादिसेभावनायां पञ्चदश्यां चतुधाश्षादिकासरमे पूर्वे 
रपि यागः । अथ आपदि प्रकरान्तेऽपि यागकालानागमे विरम्य आपदि 
गतायां यथाविधानमनुष्ठानम् ॥ 

[विकल्पनीयाः 

सवे च. क्रियते--सवेत्र विकल्प हति-सथस्कारयामपि 
लण्डसंस्थाः सवौ विकच्यन्ते । 

[ विकषेषपरिग्रदनिदानम् ) 
सधस्कारा बिकृतिरिति-- तम्यां स्वै क्रियत इति वक्तव्य 

संच्स्कारायामिति पुनर्पादानात् यदीष्टथा यदि पश्चुना इति पाक्षिक- 
सश्यस्कारा विङृतयो न गृद्मन्त इत्यथः । 

[स्ैपव्राथसङ्कोखः] 
तस्यां च स्न॑--चनान्तम्--अशनमुभावसी अरण्याश्चन- 

मित्यादि निवतेते ॥ 
इति. श्री, कोकिकेन रमिणाभ्निवितः विरचितायां धूतैस्वामि- 

भाष्यत्रत्ती ठुरीयः पटलः. 

वि 

1 न श्रय्वन्ताः-क. ख, ग. ५स्वन्तादीनि-क्र, तेन कथ्यन्त शेस्म- 

क. नरभ्यन्ते-ज. द. अ, 3 संस्यान्तराणि-कः, + स्वस्यां-क, 
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(प्रू) ` उदित आदिल्ये पौणेमास्यास्तन्त्रं प्रक्रमयति 
प्रागुदयादमावास्यायाः ।॥ १॥ १॥ १४४ ॥ 

[तन्पदाथः] | 

(भा) त॒त्रमियः नां समुदायः । तल्क्रमयति आरभते ॥ 
॥ १॥ 

(घ) चत्वार ऋतिजः॥ २॥ २॥ १४५॥ 
[ चतुग्रंहणफलम्] 

(भा) कवर्चख्याग्रहणादहुवचनचोदिता^नां चतुर्णामविजां बहुत्वम् 
यथा हविरशेषमक्षणे ॥ २॥ 

तन्त्रमियङ्गानां--आरभते--; कवुम् । 
कतं रूया-बहुत्वम्--नान्यवहुतवमिति । चत्वार ऋषिज 

इति संख्यामरहणान्नान्य आगमयितम्यो यजमानः पञ्ञीवा । नच 

त्रिभिरेव समाप्यते प्रथमं वा नियम्येत इति न्यायात् ॥ 
[डश्टान्ताथः) . 

यथा--क्षणे- ऋत्विजो हविदरेषान् भक्षयन्तीत्यादौ ऋविजो 
भवन्तीलयेतावतैव अथेप्राप्ता तऋविजो तियन्त एव । ब्रह्मणोऽप्यत्रैव 
तृष्णीं वरणं मानुषस्य । उत्तरत्र तु दैवस्य । मूपते इत्यादि मत्र - 
ङिज्गात् होतृवत् ¢ ॥ 

1 प्रक्रमयति यजमनोऽष्व्युणा स्वार्थिकोवणिच् । ‹ गलया्थाशवेति ` चराद्य, 
पाठात् | तत्रोदितदोतुरपि प्रागुदयास्रकमोऽमावास्यायाः । होष्यते तु तन्त्रमध्येऽपि 

स्वकलेष्निहोत्रम् । एवमन्श्रत्र विप्रकरान्त इति लिङ्गात् (र). 2 दयङ्गसमु-क. 

४ यजमानेन परस्परेण चासमासा्थं वचनम् ब्रह्मणानुकरणाथे वा (र). ^ चोदि' 
तासु.ख. ग. 5 (जु. रा. न दयते). ५८अब्रैव होतृवरणं आभी्रवरणं च । 
अमावास्यायास्तन्त्रे तु आभ्रीघ्रवरणं बेदकरणानन्तरम्' इयधिक द्यते. मु. रा. 
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(घ्र) पूैवदग्नीन् परिस्तृणाति." यद्यपरिस्तीणां भव- 
न्ति ॥२३॥२॥ १४६॥ 

[यदि शाष्दस्वारस्यम्| 

(भा) यद्यपरिस्तीर्णा भवन्तीति सथस्कासयाम् । असथस्कारयामपि 
मादे प्रायश्चित्तं न भवतीत्युपदेश्चः ॥ २॥ 
(घ्र) कमेण वां देवेभ्यह्श्धेयमिति हस्ताववनिज्य 

यज्ञस्य संततिरसि यज्ञस्य त्वा संतत्यै स्तृणामि 
हेतच्े त्वा यज्ञस्येति गाहैपत्यात्मक्छम्य संतता- 
"प्ुरपराजी ९ स्वृणाव्याहवनीयात्रष्णीं दक्षिणा- 
तरां च । ४॥ ४॥ १४७॥ 

[स्नरणाश्क्तिकस्पः, 

(भा) कर्मणे वारिति रिज्ात् शक्तौ हस्तद्टयेन क्म । उश्पाः 
उश्चीरतृणानि ‡ उलतृणानि वा । तषां स्तरणं सत्तम् ॥ ४ ॥ 

(श्र) दषिणेनाहवनीयं अक्षयजमानयोरासने प्रकस्प- 
तिद किणो २० 

(बर) “यद्यपरिस्ती---त्युपदेश्चः-- इति पारहारः । सथस्काराय- 
भिति विशेषानुवादात् सशस्कारायां हस्ताषनेजनास्मागेव पारिस्तरण- 
प्रातः पारस्तरणस्य विधानानथक्यशषङ्कायाम् ¢ ॥ 

कमेणेवां --क्म--कतेव्यम् ॥ 
[सअद्राव्वस्वारस्यम् | 

उरुपाः--संततम्--यथा राजित्रयं भ्यक्तं भवतीयेवाशिथि- 
छम् राजिक्षम्दात् ॥ 

1 यद्यपरिस्तीणो भान्ति श्येनेन परिस्तरणस्य कालबिकेत्यस्सूच्यते । 
भयान्तरस्यानिरूपणात् भरद्वाज विभिरत्रैव परिस्तरणवचनाश्च (ख). > उल्पः- 
स्कं नर्हिस्तृणम् उशीरतृ्णमिलन्ये (र). 3 उद्धकतृणानिवा-क. धिेषसुपा- 
दानात्-अ. 5 शङ्कायाः-घ. तेतरिदहारभूतमिदं सूश्रम् । (सु. र. पा). 
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(घ) यति पूवं ब्रह्मणोऽपरं यजमानस्य ॥ १४८ ॥ 
(भा) गताथेः ॥ ५॥ 

(द्र) उत्तरेण गादैपत्याहवनीयौ दभीन् सस्ती 
दन्द न्यञ्चि पात्राणि प्रयुनक्ति दश्चापराणि दश्च 
पूवोणि ॥ ६ ॥ ६ ॥ १४९॥ 

[इन्द्वत्वमतिभद्ः] 
(भा) दन्द प्रकरणषमैः । केचित् दन्द दश्चसंख्याया : एवेच्छन्ति 
संख्याया अथेवत्वाय । एककायीणां बहूनामप्येकत्वम् । यथा कपानां 
दशत्वसस्या ॥ ६ ॥ 

[ प्रकरणधमेतास्वरूपम् ] 

(घ) दन्द प्रकरणधर्मं इति-सर्वंपात्राणामन्न साद्यमानानां अन्वा- 
हायंस्थाल्यादीनामपि द्रन्द्रत्वम् ॥ 

[माष्योक्तपक्षान्तराशयः] 

केचित् इन्दतवं दशसंखूयायामेवेच्छन्ति । संख्याया अथे- 
वत्वाय--दशापराणि दश्च पूवोणीति दश्चभ्योऽधिकानामपि साद्यमान- 
त्वात् सङ्कयानियमोऽनर्थकस्स्यात् । अतो दशानामेव दवन्नियमाथ 

सङ्कयोपादानमिति ॥ 

एककायोणां बहूनामप्येकत्वभू-नद्धनिषाने ॥ 
[दण्रान्तोपपात्तिः दष्टान्तान्तरे च] 

यथा कपालानां दश्षत्वसङ्खया -- स्फ्येन सह॒ इत्वेि 
यथा कपारानां स्फ्येन सह दन्द्रकरणे कपाखनामिकतवं इत्वा 

दशसङ्खयानिर्देशः । दोहसंस्काराथत्वासातर्दोहपात्राणां उपवेषेण सह 
प्रयोगः । शम्ययाऽऽहननपक्षेऽदमनो जिब्राततिः । पात्रप्रयेगादक्मणी- 
| १ 

` 1 प्रक्षाल्येव प्रयुनक्तीति कत्पान्तराणि (रु). 2 ख्यायामेवे-ग. त्वम् , 

भद्रन्द्रनिधानात्-क.ख. म्यमापाद्न्ढनिधानः-द्च. 
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(स्र) पूरवैवदश्नीस् परिस्वणाति' यद्यपरिस्वीर्णा मव- 
न्ति ॥ ३।२॥ १४६॥ 

[यदि द्ाष्द्स्वारस्यम् | 

(भा) यथपरिस्ती्णां भवन्तीति स्स्काखयाम् । असथस्कालयामपि 
प्रमदे प्रायश्चित्तं न भवतीत्युपदेश्चः ॥ २ ॥ 
(छ) कमेणे वां देवेम्यदश्चफेयमिति हस्ताववनिज्य 

यक्षस्य संततिरपि यज्ञस्य त्वा सेतत्यै स्दणामि 
सेते त्वा यज्ञस्येति गाहैपत्यात्पकरम्य संतता- 
शश्ुरुपराजी < स्वृणात्याहव्नीयान्ष्णीं दक्षिणा- 
ततरां च ॥ ४॥ ४॥ १४७॥ 

[स्वरणाद्ाक्तिकस्पः , 
(भा) कमेणे वामिति रिज्ञित् अशक्तौ हस्तद्वयेन कर्मं । उसर्प; 
उशीरतृणानि ‡ दलवृणानि वा । तेषां स्तरणं सततम् ॥ ४ ॥ 
(ब) दक्षिणेनाहवनीयं जह्मयजमानयोरासने प्रषल्प- 

प) 1 

0 १ 

#) ्यपरिस्ती-त्युपदेशषः-- दति पररः । सथस्कासाया- 
भिति विशेषानुवादात् सथस्कारयां हस्तावनेजनास्मागेव पारस्तरण- 
पाः पारैस्तरणस्य विधानानयेभ्यशङ्कायाम् + ॥ 

कमेणेवां --कर्म--करतव्यम् ॥ 
[साजद्राष्वस्वारस्यम् | 

उरुपाः--सततम्र-- यथा राजित्रयं व्यक्तं भवतीत्येवाकिथि- 
छम् राजिश्ष्दात् ॥ 

परिस्तीणो भान्ति इयेनेन परिस्तरणस्य कविक्त्पस्सूच्यते । 
भथान्तरस्यानिरूपणात् भरद्वाजदिभिरभरैवे परिस्तरणवचनाष ( द), " उस्पः- 
स्कं बर्हिस्तृणम् दक्ीरतृणमिघ्यन्ये (₹). 3 उदकतृणानिषा-कः, विकषिषनुषा- 
दनाव्-ज, 5 शङ्कायाः-घ. तत्परिहारभूतमिदं सूत्रम् } (यु. र, पा), 
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(घ्र) यति पूवं ब्रह्मणोऽपरं यजमानस्य ॥ १४८ ॥ 
(भा) गताथेः ॥ ५॥ | 
(घ्र) उत्तरेण गाहैपत्याहवनीयो दमौन् सस्स्ती्य 

दन्द न्यञ्चि पात्राणि श्रयुनक्ति दशापराणि दश्च 
पूबोणि ॥ ६॥ ६ ॥ १४९॥ 

[इन्द्धत्वमतिभदः) 
(भा) इन्द्रं प्रकरणधर्मः । केचित् दन्द दशसंख्याया " पएेच्छन्ति 
संख्याया मथेवत्त्वाय । एककायौणां बहूनामप्येकस्वम् । यथा कपारानां 
दशत्वसंख्या ॥ ६ ॥ 

[ प्रकरणधमेतास्वरूपम् | 

(बु) द्रन्द्रं प्रकरणधर्म इति--सरवपात्राणामनत्र साचमानानां अन्वा- 
हार्॑स्थाल्यादीनामपि द्रनद्रत्वम् ॥ 

[माष्योक्तपश्चान्तरारायः) 

केचित् इन्द्रत्वं दशसंख्यायामेवेच्छन्ति । सेख्याया अथे- 
वत््वाय--दश्ापराणि दश्च पूवांणाति दशभ्योऽधिकानामपि सायमान- 
त्वात् सङ्खयानियमोऽनर्थकस्स्यात् । अतो दश्चानामेव दन्दनियमाथे 
सङ्कयोपादानमिति ॥ 

एककायोणां बहूनामप्येकत्वस्--न्द्निषाने ॥ 
[दष्ान्तोपपात्तिः दण्ठान्तान्तर च] 

यथा कपाङानां दशत्वसङ्खया -- स्फ्येन सह इतेति 
यथा कयारानां स्फ्येन सह द्रन्द्रकरणे कपासानामेकत्वं कृत्वा 
दशसङ्धयानिर्देशः । दोहंस्काराथैत्वात्ातर्दोहिपात्राणां उपवेषेण सहं 

प्रयोगः । शम्ययाऽऽहननपक्षेऽदमनो निवृतिः | पत्रभरयेगासरक्पणी- 

1 श्र्षाल्यैव प्रयुनक्तीति कल्पान्तराणि (र). > ख्यायमवे-ग. ° त्वम्, 
भद्रन्द्रनिधानात्-क.ख. न्यमपादन्द्रनिधनः-द्य, 
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(छ) स्फ्यश्च कपालानि चेति यथासमाभ्नातमपराणि 

प्रयुज्य सुवं जुहृपभूतं धरुवं येदं पात्रीमाज्य- 
स्थालीं प्राश्चित्रहरणमिडापात्र॒प्रणीताप्रणयन- 

मिति पूर्वाणि ॥ ७॥ ७॥ १५० ॥ 
[स्फ्यादिस्वरूपादि 

(भा) स्फयोऽस्याङृातः। ° भिन्नस्य कपालानि । अमिन्रस्यापि रोहिण- 
कपार्वदेके । शुपिमेषीकम् ; वर्षवरद्धा इषीका इति रिङ्गात् । वैणवं 

(ब) तानयनपक्षेऽन्वाहायेस्थाल्या सहेडापात्रप्रयोगः ॥ 
रफयोऽस्याङृतिरिति--असेरिवाकृतिः स्फ्यस्य ॥ 
भिन्नस्य-षटदेः; कपाठानि--सेकिकाथपस्िहणात् । 
अभिन्नान्यपि-बदेके-एतस्या एव मृदो रेोहिणकपारे 

करोतीति दशनात् मृदा कपालानि कतैम्यानीद्येके ॥ 
[भोतरिङ्गनिवीहः स्वाद्रयश्च] 

शुपेमेषाकम्- वर्वर इषीका इति लिङ्गादिति--वषै- 
वृद्धमसीति शूर्पो ° पोहने विनियोगात् वषेवद्धा इषीका इति वाक्यशेषा- 
देषकिं शूर्पम् । चातुमप्यि लैषीकशयपै इति दनात् अन्यत्र छोकसिद्ध- 
मिति सूत्रकारमतिः ॥ 

1 एवमन्न संख्ययोपदेशदेवे सिद्धे पूवैसूत्रे दरात्वसंसख्यावचनं विङ्तिष्वन- 
योदेशकयोमेष्ये पा्रविशदधै सल्यां तैस्सदहापि दशत्वसेपत्तिरव यथास्या्ाधिकास- 
ख्येति । तृन्न च लिगि कपालभूयस्त्रेऽपि “एतानि वै द्शयज्ञायुधानि ` इति दश. 
त्ववचनम् । तेनाप्रयणादावुदूखलादीनां नानात्वेऽपि कपालवस्समानका्यौणां अनेके- 
षामप्यकेकनत्करेणन द्वनदरभयोगः । एवं पूदशकेऽपि पश्वादिषु द्वितीयां जह द्वितीया- 
सुपश्तमिल्यादौ जुह्ादीनां द्रटव्यम् (र). > भिन्नस्य घटदेः समिन्नान्यपि-ग, 
ख. ग. घ. रपोपहनने (सु. रा) 
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(भा) नट्मयं वेति मारद्राजः" । शम्या युगः या क्षिप्यते | 
४ इषत्पा्ेका ^ शष्षिणका । उपरा-पोतिका । अपराणि पूवाणीषि 
दिङ्नियमः परस्परं प्रति ॥ ७ ॥ 

(घ्र) तान्युत्तरेणावशेष्टानि"* *अन्वादार्यस्थारीम- 
समानश्रुपवेषः प्रातर्दोहिपाप्राणीतिः ॥ १५१॥ 

(भा) स्पष्टम् ॥ ८ ॥ 

(ष) >*प्रणीताग्रणयने पात्रसभ्सादनात्पूषैमेके समा- 
मनन्ति ॥ ९॥ ९ ॥ १५२॥ 

(घ्र) खादिरः सुवः पणमयी जहूराश्वरथ्युपभूव् 
वैकङ्कती ध्वा । * °^ एतेषां वा इक्षाणामेकस्य 

` स्चः कारयेत् । * " बाहुमान्योऽरलिमाच्यो वाऽ- 

(ङ) शम्या-याक्षिप्यते -- अनडदरीवाञु । श्ष्णी --° कर- 
णिका ॥ . 

[पू्बापरत्वव्यवस्था] 
अपराणिपू -- प्रति -- पूथोण्यपेक्ष्य परत्वं अपराण्यपेक्ष्य 

पूवेत्वम् । दशत्वसङ्कखयानिर्देशान्नावशिष्टानपक्ष्यापरत्वम्" । नाना्बीजे 
यरपोखखरादिभेदेऽप्यर्थेकतेन द्रन्द्रताभिहोत्रहवण्या ॥ 

1 भरद्वाजमतिः-क. 2 युगे-ग. ° दषतपचकः-ग. [ इषत् स्पष्टा (रमा) 
1. ^ षष्णी-क. 5 द्रन्देन्याशवपरयुनक्तीयन्वयः। 0 उपेवेषमसन्नयतः सन्न- 
यतः प्रातदोहपा्राणीयेव सिद्धत्वात् । 7 इति शब्दः प्रकारवचनः एवे प्रका- 

राणि वेदयोक्त्र वेदाग्रादीनि, ? एतेषां व-क. सर्वेषामरमे तेषामन्यतेमनापि 
सर्वास्छुचः कारयेत । चग्प्रहणेन सखुवोऽपै गृह्यते खचस्संमाटद्वमेम इति लिङ्गात् 
एतावसदतामिति लिङ्गा (र). ° यरणिकाहृति-क, (सु.रा) 10 परत्वं पूेलवं 
(सु. रा) 



108 आपस्तम्बध्रोतसूत्रे प्रथमग्रशने पञ्चमः पटलः [खं. १५, सू.. १०. 

(व) 1 प्राग्रास्त्वक्तो बिला हंसयुख्यः* ˆ” स्पथङ्श- 
म्याप्राधित्रहरणमिति खादिराणि ॥ १५२ ॥ 

[सखुवाद्याकारादि प्रमाणानि मतान्तसाणि च 

(भा) अक्षमात्रं 3 जुष[स्यद्वारम् ]स्योदरम् । सुगज्ञस्या"कारा । 

आयामः पश्चमागस्स्यात् द्विभागः पात्रमुच्यते । 

पात्र--बिरम् । 

त्रिभागे दण्ड{हि्यामिव्याहुरेतदायामलक्षणम् । 
वि्तारादिगुणं पात्रं अरविविस्तारमेतः । 
आयामातश्चमो भागो बिरुविस्तारः । ° वित्तारार्ं मरीवादशमो 

मागः | 
1वाे तु बिरुं कुयादेतवयात्नस्य रक्षणम् १ । 
बिरुस्येच्छयो विंशतयंशः० इति स्रुचां दाखान्तरम् "| 

प्राशित्रहरणं गोकणोकृति चमसाछ्ृति वा " विखनसो मतात् । स्फ्यः 

शम्या च बाहुमात्राविति भरद्वाजः । विंशदङ्गला शम्येति बोधायनः । 

(बु) अक्षमा-ढारम्-अ(ध्षः-पवे । अङ्गषठपवेमात्रं सुवस्य 
निम् । प्रणयनं चेत्पूवे पात्रसंसादनात् तत्र प्रयोगक्रमः ॥ 

0 का 1 

" अग्रभागेऽभरं मुखे यासांताः वायसपुच्छाहंसमुखग्रसेचना इति भरद्वाजः । 
तथा अङ्ग्पवेमात्रविरुसघवो भवलयधग्रादेशमात्रबिलाः दव इति च (द). 2 स्पयोऽ- 
स्याकृतिः आदशचह्ति प्राशित्रहरणं चमसाकृति वेति काल्यायनः । शम्याङृतिस्समा- 
यया व्याख्याता । बाहुमात्राः परिधयर्शम्याचेति भरद्वाज; अङ्खल्यधिकोरे 
चतवारोष्टकार्शम्येति कात्यायनः (र). ° द्वस्थ धारा सुवस्याकारः-ख. ग. 
छुवस्याधारः-घः * व्याङृतिः-क. ख. ग. घ. १ त्रिभागे दण्ड. 5 विस्तारार्ष 
मीवासुखाद्धोभागः-घ. " विस्तारार्घ (यु. रां). 5 लक्षणम् । इति चाक. 
° खस इति यवत् (सु. रा). 10 शाज्ञान्तरं मयमतम् शाल्नांत्वायामात् {-क. 
ख. ग. घ. न्तरादायामादिलकषणम्-घ. साल्ान्तरायैम् (सु.रा) 11 विद्धनन. 
सम्मतात् (सु. रा) वियमानस्मनाव् १-क, 
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(भा) षटुत्रिशदङ्गरेत्यन्ये । प्रणयनं वचेसपूवै पात्रसभ्सादनात् ब्रह्म- 
यजमानयोरासने छता ब्रह्मवरणं प्रणयनं ततो दमास्तरणादि उत्तरेण 

गाहैपत्याहवनीयो दमन् संस्तीर्येत्यादि प्रयोगः । एकस्य सुचः 
सहसुवेण एतावसदतामिति लिङ्गात् ॥ १०॥ 

(घ्र) बारणान्यहोमाथानि भवन्ति ॥ ११।॥ ११॥ १५४॥ 
इति पश्वदशी खण्डिका ॥ 

[रि 

[पाञ्यां विषः] 

(भा) वरणेन कृतानि । मृन्मयपात्री निष्टपनविधानात् ॥ ११ ॥ 

(घ्र) अत्र पूवेवत्पवित्रे करोति यदि न ` सन्नयति". 
* सन्नयतस्तु ते विमवतःः ॥ १।१२।१५५॥ 

[लिङ्गखम्या्थः) 

(बृ) एकस्य सचः-शिङ्गात् इति--अस्याथेः ;--एता अस- 
दन्निति सचोऽमिमन्रयेति स्चचामभिमत्रणे विनियुक्तस्य मन्रस्य श्वेऽपि 

परािमङ्गीश्ृत्य सूत्रकारेणेहोपदशात् । ब्राह्मणे श्ुचस्संमाष्टि इति 

विधाय कमविधानपरे सुवमग्रे इति विषानाचचेकस्य सुचः कारये- 
दित्यत्रापि सुक्छब्देन स्वस्यापि अरहणम् ॥ 

[नियमस्तत्फर च] 

घ ;-संनयतस्तु ते विभवतः--कायोन्तरेऽपि समर्थं । यानि 

विभवन्ति सङ्खत्तानलिव सिद्धे संनयतस्ते विभवत इति पुनवेचनं सायं- 

दोहे प्रयुक्तानां सान्नाय्यपात्राणां विमुत्वेऽपि पुनः भ्रयोगविधानात् 

पवित्रयोरपि पुनःकरणप्रसङ्गनिव्त्त्यरथम् । अतः कचित्सन्नियोगरिष्टा- 

1 पातरप्रयोगान्ते (र) > संनयतस्तु ये सायंदोदा्थै ते एवाय्यापि कणे 

प्रभवतः (ष्) 

कात म 2 भा क ण त 



(घ्र) बानस्पत्योऽपि देवेभ्यश्युन्धस्वेति प्रणीता- 
प्रणयनम् । चमसमाद्धेः  परिक्षाङयति तृष्णीं कंसं 
मृन्मयं च। कंसेन प्रणयेद्हयवचसकामस्य मृन्म- 
येन प्रतिष्ठाकामस्य गोदोहनेन प््ुकामस्य । अप- 
रेण गार्हपत्यं पवित्रान्तर्हितं चमसे निधाय तस्मिन् 
कोषो गृज्णातिसर बो गृहणातुक्स्मेषो गृह्णामि 
पोषाय व इत्यप आनयति ॥ २॥ १३॥ १५६॥ 

[अधिकारिभेदे विशोषपक्चः] 

(मा) गुणकामानामपदतिरविृतो । न तुपदेशः ॥ २ ॥ 
(घ्र) अपो गृह्णन् ग्रदीष्यं परथिवीं "मनसा भ्यायति॥ 

"३ ॥ १४ ॥ १५७॥ 

(र) नामन्यतरापाये अन्यस्यापि निग्ततिः सूचिता । यथाञन्वारम्भणी- 
याविहृतो न स्यादित्यत्र सारस्वतचतुहोतृणामपि निवृत्तिः ॥ 

तृष्णीं कंसं मृन्मयमिति तु प्रकृतावृहाभावात् । 
[अप्रबरत््युपपत्यादि) 

गुणकामानाममग्रबृत्तिविकृतो इति- गुणकामानां विज्ृति- 
प्वाश्रयसद्धावनिबन्धनाक्षेपतः प्राप्तिरपि नास्ति । गोदोहनादीना- 
माश्रयामावात् । परमाथेतस्तु देपूणेमासवेवाश्रय इति मीमांसकोक्तेः । 
तथाहि-गोदोहनादिसाध्यपणयनादिद्वारेणामरेयादिप्रधानसहित्येव गोदो - 

हनदेः पश्वपूवेसाधनत्वात् विक्ृतिष्वामरेयायमावेन तत्संबन्षिरूप 
प्रणयनायाश्रयाभावात् । नतुपदेश्च इति । द्रव्यस्यापि प्रणयनादिक्रिया- 
मात्नानुरतापूवेविषयत्वेन विषानोपपततेः । गोदोहनादीनामपि कतूप- 

` ््रक्षालयति-क. मनसेति वचनाचवाचाकोरतयति । भ्यां चतयि- 
व्यापोप्हीष्यामीति विशिष्टप्रकारं केचिदिच्छन्ति नतदाददयम् ; यत्र हि वििष्टध्या- 
नमाचायोमन्यते तत्र स्वयं विशेषं ददोयति ‹यददश्न्दमसि छष्णं तदिदस्तु › 
इति मनसा ष्ययेत् इदादि । अतः केवरुष्यानविधिषु न कथिद्धेशेषः (र). 
9 (जे. स्. ३-६-१०). 
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(भा) अनयाऽपः परथिव्यां अ्रह्ष्यामि गृह्णामि प्रणयामि इति 
ध्यानमथसम्बन्धेन । अनयवेनाः प्रणयतीति शिङ्गात् ॥ २ ॥ 
(प्र) ˆ उपबिंरं चमसं पूरयित्वा प्रोक्षणीवदुत्पूयाभि- 

मर्त्य ब्रह्मन्नपः प्रणेष्यामि यजमान वाच 
यच्छेति मरष्यति* *सर्वैत्र प्रसव उक्ते 
करोति ॥ ४॥ १५॥ १५८ ॥ 

(घ) प्रणीयमानासु वाचं यच्छतो यजमानशाध्व्य- 
ाहविष्कृतः ॥ ५॥ १६॥ १५९ ॥ 
1 1 

प्रयुज्यते खकवाीवत् । मृन्मयकांस्येतु तदथं संपाये ॥ 
[ ध्यानस्याथेसबन्धोपपादनम् ] 

अनयाऽपः-सबन्धेनेति -- * ग्रहणप्रणयनादिक्रिया अथः। 
पृथिव्या ध्यानं करणत्वेन । ° परथिग्या ध्याने ° क्रियमाणे क्रियासाधन- 
त्वानुगुणेन त्तीयान्तेन ध्यानम् " ॥ 

अनयेवेनाः प्रणयतीति रिङ्गादिति-- अनयेति तृतीयानिरद- 
शात् अपो गृहन् अहीष्यननिति प्रथिवीष्यानस्य ग्रहणसंबन्धितेऽपि 
अनयेवेनाः प्रणयतीति श्रुत्या प्रणयनसेबन्धावगतेः साङ्गप्रणयनाथेतव 
श्रुत्या व्यवसीयत इति सूत्रकारांभिप्रायः। अतो अहे प्रणयने च ध्यानम् ॥ 

उपबिरुं चमसं पूरयित्वेति--किचिननय॒नं पूरणम् ॥ 
सर्वत्र प्रसव उक्ते करोतीति--न परेषानन्तरम् । ° प्रषानन्तरं 

वाग्विसर्गः ॥ 
2 बिस्तम्-क, ॥ उपबिलं-आबिलसमीपात्-रु. > प्रसवः-अचुज्ञा-ख. 

4 प्रणयनादि-क. 5 “ पृथिव्या इल्यादि ध्यानम् ' इयन्तं क. पु. न दरेयते । 
6 क्रियमणिन (सु रा). 7 ष्यानं करणत्वेन (मु रा). 5 श्रुयाह्यनुमयित इति क. 

१ इदं क. पु. न दरयते । 
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(घ्र) को बः प्रणयति स वः प्रणयत्वपो देवीः 

प्रणयानि यज्ञ सरसादयन्तु नः इदं मदन्तीशरंत- 

पृष्ठा उदाङ्कः सहस्रपोषं यजमाने न्यश्चतीरिति 

"समं प्राणैधारियमाणः स्फेयनोप्पर्सगधाविषिश्चन् 

हरति ॥ 8 ॥ १७॥ १६० ॥ 

(घ) प्राथेवीं च मनसा ध्यायति ॥ १६१॥ 

(घ्र) कोषो युनाक्ते स षो युनक्तित्युत्तरेणाहव- 
नीयमसग् स्पृष्ट * दर्भेषु सादयति ॥ १६२ ॥ 

(घ) नेङ्गयन्ति नेखयन्त्यास् स्थातोदेभैरभिच्छाचय 
॥ ९॥ २० ॥ १६३ ॥ 

(भा) इङ्जनं-कम्पनम् । ईकन-क्षेपणम् ॥ ९ ॥ 

(सू) संबिशन्तां देवींशः पात्राणि देवयज्याया इति 
सपवित्रेण पाणिना पात्राणि “ समृश्य ॥ १६४॥ 

0 000०010 1 2 0 1 =¬ 

| [दङ्गनादिनिषधन्यवस्था] 
(ब) इङ्कनं-क्षेपण--आसस्थानात् । इडान्तादिखण्डसंस्थायां अतः 

परं कम्पनादौ न दोषः ॥ 

1 सम प्राणेः-नासिकया समं (रु). 2 उपसंग्रह्य-स्प्थेन च समुपसं ष्य 
(₹). द्रव्यान्तरेण (र) 4 ता आपः पिष्टसंयवनाथोः। तत्र तासां विनियोगात् दष्थौ- 
मविष्यन्ति न त्वद्टाथः अदृष्टकल्यनानवकाशात् पञ्चुपसदादिषु संयवनाभावेन द्वारा- 
दरदोना्च । यथा तत्र तत्राह पवित्रे कृत्वा यजमान वाचं यच्छेति सतरभ्यति 
वाम्यतः पत्राणि संमृशतीति च । इश्टिविधेतुपरशौ संयवनाभविऽपि वचनाद्धेय- 
विरोधः । तत्रापि पञ्चपुरोडाशा्थामविष्यन्ति। तस्मात् पुरोडाश्चतच्रएवप्रणीता 
नान्यत्रेति सिद्धं भवति । .अन्यत्तमते ब्राह्मणे तासां रक्षर्शान्दयादिद्वरा यज्ञरश्षार्थत्वेन 
स्तवनात् पाकयज्ेष्पि तद्विधानाच अदृष्ाथा एव सलः प्रभुत्वात् संयवनाभवेऽपि 
४ 1. तस्माद्निकृत्ि्सवेत्रेति । तदुक्तं .मरद्वाजेन “स्वस्था वः प्रणीताः ° 

(र). | 
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[अभिमरशनायुकल्पः 
(भा) 1 असंमवत्यमभिमर्थैने पत्राणां मन्रावृत्तिः ॥ १६४ ॥ 

इति ष्रड्यी खण्डिका ॥ 

(सू) वानस्पत्यासि दक्षाय वलेत्यग्रिहोधरहयमणीमा- 
दत्ते वेषाय त्वेति यूपम् “ "प्रत्युष्टं रक्षः प्रत्युष्टा 
अरातय इत्याहवनीये गाहैपल्ये वा प्रतितप्थं यज- 
मान हनिरनिवष्स्यामीत्यामन्त्रयते ॥ १६५॥ 

(सू) श्रवस्यम हविर्निशेष्स्यामीति ॥ २॥ २२॥ 
॥ १६६ ॥ 

[ आमनच्णे पश्चभेदः| 

(भा) अमे“ हविर्मिवप्स्यामीद्युपांञ्च । तद्विकारत्ादचेरिवयु(रूप)देशः 
॥ १६६ ॥ 

(ष्व) उवेन्तरिक्षमान्विरीति *शकटायाभिप्र्रजति 
॥ २ ॥ २३ ॥ १३७॥ 

(चू) अपरेण गाहैपत्यं प्रामीषयुदगीषं बाः नद्धयुगं 
श्चकटमवयस्थितं भवति वीहिमदयवमदया ॥ १६८ ॥ 

न [पाणिव्यवस्था] 

(र) असंभव-वृत्तिः सपवित्रेण पाणिनेति दक्षिणेन हस्तेन । 

: दक्षिणं प्रतीयादनादेशचे " इति वचनात् ॥ 
[उपांश॒ताहेतुः 

अगे हविनि-पांक्चिति-परपुरुषसंगोधनामावााजुर्वेदिको- 

पांद्युत्वपरापतः ॥ 

तष्टिकारत्वादुचैरित्युषदेशः--तसस्थानाप्नतवाचद्धम्रतः ॥ 
` असंभव इयमिमदीने (सु रा). 2 प्रवति यजमाने अच्निमामन्रयते (र्) । 

9 यजमान इति शेषः (र) 4 हविनिं ऽ क््यामीति-क्र. शकटं प्रति. (ट्) 

6 मुक्तानडत्कममिनद्धयुगमेवावतिष्ठत (स) 

90 0प््र^ *01, 7, 
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(ब्र) पृरसीति दक्षिणां युगधुरमभिग्शयुत्तरां बा 
॥ ५ ॥ २५॥ १६३९ ॥ 

[धूद्धेयविवक्षापक्चः] 

(मा) केचिदुरोरभिमदीनं छवैन्ति । अत्र दर्पूणैमासवद्धरावभिः 
मृद्येहि ° दशेनात् ॥ १६९ ॥ 

(ध्र) सं देवानामसि ससितममित्युत्तराभ्मीषामा- 
लम्य जपति ॥ ६ ॥ २६ ॥ १७० ॥ 

(घ) पिष्णुस्त्वाक्रम स्तति सव्ये चक्रे दिं 
पादमत्याधायाहुतमसि हषिधीनमित्यारोदति ॥ 
॥ ७ ॥ २७ ॥ १७१॥ 

(श्च) उरुवातायेति “परीणाहमपश्च्छा्य मित्रस्य 
त्वा चद्चुषा प्रक्षे इति परोडाशीयान् ° गरक्षते ॥ 
॥ ८ ॥ २८ ॥ १७२॥ 

श्रौतेकत्वसंगमनम्| 
(2 कचिद्धरो-दशनादिति -- दरचैपैमासयोू्ैयसंबन्ध्यभिम- 
शेने प्ति रानप्रहणे तद्वदिति निर्देश उपपयत इति । अस्िन् पक्ष 
भूरसीति दक्षिणासुत्तां वेति मन्त्रस्यान्यतरसंबन्नियमार्थय् ¡ स्वमते 
तु अन्यतरसंबन्धिनोऽभिमरस्य विकल्पविधानमिति ॥ | 

1 धूरिति युगच्छिदरयोरन्तरारुमाख्यायते तेदरेभवतो युगस्थ । तयोरन्यत- 
रमाभेश्शति नोभयम् । यस्तत्र कैित् धुरावभिभृस्येति लिङविरोधश्वोदितः सतु तन भच्रमात्रातिदेशा्थतया तत्रैव परिहरिष्यते (र). * लिक्षात्-क, 9 दषे- युगराकटयेस्ंबदध दारुणी (र). परितो नीडे नद्धः केटः-प्रीणाहुः (र). ^उद्वाव्य-ज. भपच्छाय-भपोदख (र). ० तदथौनीहियवाः (र). 
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[अपच्छायकतेव्यं मानं च] 

(भा) प(रिरीणाहः कटः । अपच्छाघ-उत्पाखय पुनः पातयति । तम- 
सीव वा एषोऽन्तश्चरतीति लिङ्गात् ॥ १७२ ॥ 

(स्) निरस्तः रक्षो निरस्तोऽधक्च भस इति यदन्य- 
त्पुरोडाश्चीयेम्यस्तनिरस्योजोयवः पयो मयि 
धेशत्यभिमन्त्य दशहोतारं "व्याख्याय शपे पवित्र 
निधाय तस्मिन् अगिहोत्रहवण्या हवीर्षि नि- 
वेपति तया वा पवित्रवत्या ॥ ९ ॥ २९॥ १७३ ॥ 

[व्याख्यानपदाथः] 

(भा) नाना आख्यानं व्याख्यानं । वाक्ये वाक्ये छिताः ॥ १७३ ॥ 

[पुनःपातनलिङ्कत्बोपपत्तिः) 

(बृ) परीणाहः कटः-तीतिलिङ्गादिति-परीणाहप्रच्छादने कृते 
पुनः पातने लिङ्गमिदम् । अन्तश्चरति यः परीणदहीति परीणाहप्रच्छादने 
तदन्तवैविनां तमसि वतेमानलवेनानुवादोपपत्तेः । उद्धारने छते पुनः 
पाटनेऽन्तवैतिनामेव निवीपार्थम् ॥ 

अभिमन्त्रयेत्यन्तं गताथेकम् ॥ 
[व्याख्यारब्दाथनिरवौहः) 

नाना आख्यानं--छित्वा--दशदोतारं ग्याचष्टे । यत्र 
वाक्यशोऽधीतेषु॒ व्याख्येयेति निर्देशस्तत्रैवम् । यथा चतुर्तृन् 
व्याख्यायेति । यत्र वाक्यशोऽधीतेषु सूत्रकारस्य संततपाठः तत्रान^ 
वानप्रयोगः । अन्येष्वनियमः । यत्रानवानप्रयोगस्तत्राधेर्चेऽवसाय ॥ 

1 व्याख्यानमिहजपोऽभिप्रेतः यच्रजपायाजमाना इति लिङ्गात्! देषः 

तार्थत्वेन प्रथक्करणं निवापः । तया वा पविच्रवलेति पवित्नरनिधानविकल्पः (स). 
8 छित्वाछ्त्वा ज. ^+वानं (मुरा). 

8 रः 
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(घ) ब्रीहीन्यवान्वा' ॥ १०॥ ३० ॥ १७४ ॥ , 
[पुन्वैचनफलम् | _ । 

(भा) रीदीन्यवान्वेति पुनवेचनात् > त्रीहिकाङे ° यवा रुभ्यन्ते इत्युप 
देशः ॥ १७४॥ ॥ 

(घ्र) यनच्छन्तां पश्वेति पुष्टिं गृहीत्वा सचि युटि 
मोप्य देवस्य त्वेत्युद्रत्या्रये जुष्टं निर्वपामीति 
्रियडुषा तूष्णी चतुर्थम् ॥ ११॥ २१ ॥ १७५ ॥ 

इति सप्तदशी खण्डिका ॥ 

(घ्र) एवधुत्तरं* यथादेवतमथ्ीषोमाम्यामिति पौरण- 
मास्याम्। इन्द्रा्निभ्यामित्यमावास्यायाम्।।१७६॥ 

[अश्रीषोमादिपदफङ कठैन्यवस्था च| 
(मा) यथदेवतमिति सिद्धेऽषोमाभ्यामिन्द्राभेभ्यामिति नियमा 

 उषदेशमताशायः पक्षान्तरं च] 
(इ) व्रीहिकाले--दित्युपदेशः--तरीहिमिरिष् वीदिभिरेव यजे. 
तेतयस्मिन् कठि वतैमानविकृतीनां स्वपक्षोऽप्ययमेव । केचिन्न 
कुभ्यत इति पठन्ति ॥ 

[फखेपपादनम् | 
यथा देवतमिति-मवति--अभीषोमीय एकादशकपालः; 

पूवेत्यां पोणेमास्यापरिति ॥ 
। यपि व्रीदिमयवमदेति शकटविरोषणात् बीहिमययोः हविषं सूवितम् ; तयाऽपि स्फुटतायपुनस्पन्यासः (र) 2 विष्तौ नी -ज.अ. श्ज्ऽमिं ज्ञ + पू॑णसहनिवापः उत्तरत्रविभागव चनात् । संनयदसोमयाजिनोरैनद्रमाभाषोमयो- नितः; यथदिवतमिति वचनात् । यथदेवतमिलयननेवसिद्धे पुनरम्रीषो- माभ्यामिति वचनं कमप्राप्तमन्नेविनियोगा्थम् । इन्द्राभिम्थाभिति तु शखान्तर- मचप्रदरान थम् अथवा व्याकरणाथम् । तन्रासोमयाजिनस्सान्नाग्या्ीषोमीय- विकारा उरधवै सोमातयङृतिवदिति। ¶स्वुवचनाद्धविष्यति (र) 5 नियमः-क.ज °अयं भन्थः क घ पुस्तुकयोः न दयते, 
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हाक्षायणयज्ञे प्रयोजनम् । अभ्रीषोभयोऽसोमयाजिनोऽपि भवति । 
एेन्द्रामश्च ` संनयतः ॥ १७६ ॥ 

(घ) “° चतुरो युषननिरुप्य - निरुपरेष्वन्वोप्य ॥ 
२॥ २३ ॥ १७७॥ 

[अन्वावापावृत्तिः मान पक्लान्तरं च] 

(भा) ^ निरुपतेष्वन्वोप्येत्यबरततिः प्रतिदेवतम् पुनश्वतुर इति वचनात् । 
? उपदेशक्रमात् सवान्ते सङृचतुभेहणा शचतुरयुष्टिनिवीप एवान्वावाप 
हव्युपदेशः ॥ १९७७ ॥ 

(र) रेन्दराग्र सनयतस्सवैत्रेति-वणाविशेषेण ॥ 
[चतुभ्रहणङन्धःक्रमः] 

निरपेष्व--इति बचनात्- तरिुष। तुष्णीं चलुथेमिति 
सिद्धे पुनश्वतुरो सुष्टीननिरुप्येति चतुमष्टिनिवापानन्तरमन्वावपनं जता 
पश्चाद्धविरन्तरनिःवापा्थमिति ॥ 

[उपदेशमताश्चयः] 

उपदेशक्रमात्स - त्युपदेशः--सवैनिवांपान्त उपदेश्चात्सवोन्त 
सङृदन्वावापः । चतुरो निरुप्येति चतुभिवाप एवान्वावापो यथा 
स्यादिति । तस्मादातिथ्यायामन्वावापो न विद्यते ॥ 

1 रश्च संनयतस्सवैत्र-ग. सोपि सं-ज. 2 पुनश्वतुभरहणात् प्रतिदेवत- 
मन्ववापः. 3निस्परेनसहेय्थः । अपराव्याख्या ;-- चतुरोसुष्टीनिरुप्यान्वप्यै- 
वसुत्तरज्निवैपतीति कल्पान्तरकरिरुक्तम् तननिरासायेच्यते; चतुरोसुष्टीन्निरूप्य तत- 
स्सर्वेष्वपि हविष्षु निस्मेष्वन्योप्य तत इदं देवानामिलयमिग्रशतीति । यत्र 
चतुरमुषटिनिवौपस्तत्रैवान्वावापोनान्यत्न तस्मा दातथ्यायां नान्वावाप इदयतद्थं 
निरुप्येखन्तम् । सवनीयहविष्षवेतदेवायुवदिष्यति (रु). + सवत्र निरु-ख. 
5 अय ग्रन्थः क.ज. पुस्तके न दृदयते. 6 महणं च~, 7 निवाप इति (सु रा). 
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(घ्र) इदं देवानामिति निरुप्रानभिमरृशति । श्द्न- 

स्सहेत्यवशिष्टान् * । ^ स्फाल्ये त्वा नारात्या 

इति ` निरुप्ानेवाभिमन्त्रयेदमहं निवैरुणस्य 
पाशादित्यप °निष्करम्य स्वरभिव्यख्यमिति राः 
रक्षते * | २ ॥ ३४॥ १७८ ॥ 

[बहवचनैवकारफलम् | 

(भा) ३९ देवानामिति जात्यभिधानम् + प्रकरणोपरोधो मा भूदिति। 
तस्मादामेये केवरेऽप्यनिवृत्तिः । ? खीदेवतायां ‹ च विकारः । निरपता- 
तेवेत्यवधारणात्तानेव केवलानमिमन्त्रयते ` यथावऽशिष्ठं न परयति । 
नानाबीजेषु तन्त्रेण ॥ १७८ ॥ 

(घर) सुवबरमिधिख्यषमिति सवं विहारमनुवीक्षते 
वैश्ानरं ज्योतिरित्याहवनीयम् । स्वाहा चावा- 
पृथिवीभ्यामिति स्कनानाभेमन्त्रच इ९हन्तां दुयो 
द्यावापरथिव्योरिति प्रत्यवरोद्योवन्तरिक्षमन्विीति 
हरति ॥ ४॥ ३५ ॥ १७९ ॥ 

(ब) इदं देवानामिति जाल्यभिधानमिति-देवताजात्याख्यायां 
बहुवचन मन्त्रस्य | 

प्रकरणोप-- विकारः वितो ।। 

निर्प्रानेवे-तन्त्रेण--सवेनिर्वापान्ते । निरुप्तावशिष्टाभिमर्श- 
नयोस्तु नानार्षजेष्वावृत्तिरसंभवे ॥ १४९ ॥ 

1 निरपानेव नावशिष्टत् (स). 2 उपनिष्म्य-िचारितवा (र) 
° निरप्तनेवावरिष्टान् इलधिकं ₹ष्यते-क. 4 परकरणोपरोधे (रामां). 5 ल्नीदेव- 
ल्यायां-ग. ° चाविका-ञ्ल, 7 यथादिष्टं-ग, यथदि्टनन-ञ्, 
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(घ) अदित्यास्त्वोपस्थे सादयामीत्यपरेण गाईै- 
पत्यं यथा ` ° दैवतसरुपसादयति ॥५।२६।१८०॥ 

[देवतायां मतिभदः निधाननियमश्च] 
(भा) अमरे हव्ये रक्षस्वा्ीषोमो हव्ये रक्षेथामिति मारद्वाजपाठात् । 
न गाहेपत्यामिधानम् । निरुपष्देवतानामेव । यथा भारद्वाजस्य तथा- 
स्माकम् । + अभिः केवर बाधायनस्येति ° । केचिद हव्यं रकषस्वाम्री- 
षोमाभ्यामिति कुवन्ति" । अपरेण गार्हपत्यं निधानं यदि तत्र 
भरपणम् ॥ १८० ॥ 

ककि ०००११०१५.७००५०१ ८११ १०१००० [11 ण ण मयः तः 

(बु) अभि हव्यं-रक्षथामिति--नायमूहः ॥ 
भारदाज--धानम्--अभिशब्देन ॥ 

[भारद्धाजमततोच्यंदेतुः] 
निरुषदे--स्माकमू--समानन्राह्णानुसन्धानात् । यथदिवत- 

मिति वचनादविरोधाचच ॥ 
[ बोधायनाशयः) 

अभ्रिः केवलो बोधायनस्येति-गाहेषत्य आहवनीयो बा 
निर्दिश्यते । यस्य समीपे उपसादनं स निरुषठदेवता । विष्णो हव्यं 
रकषस्वेतिवत् ॥ 

[ केचिदित्युक्तपक्षश्चलयथेः| 
केचिदग्रे- ङवन्ति--अमरे हव्यमित्यभिशब्दः ° समीपाभि- 

1 यथददेवतमिति वचनात् उत्तरत्रापि देवतानुक्रमणीया । तत्र वु 

मन्रस्थमाख्यातमयोम्यान्वयत्वाद्विपरेणतमन्वीयते ; यथा अग्ने इन्यं रक्षस्वाभ्रीषोमौ 

रक्षेथामिति। वेधे समानतन्त्रे योग्यान्वयमपि तत् वग्यवायान्नानुषज्यतं इति 

न्ययिनालन्धान्वयमिति रक्षस्वेति पुनः प्रयोगः (र) 2 दवत~क. 3 देवताया 
एव-ग. देवताया एवाभिधानम्-ख. + तथ्निरेव केवला. 5 यनस्य-ख 

6 रक्षस्वामयेऽप्रषिमा-श्. 7 न्ति तन्न-क. ° दाब्दसमीपा (सु रा). 



120 आपस्तम्बश्रौतसूते प्रथमप्रश्न पद्मः प्रटलः [ख. १८, स्, ७ 

(षू) "आहवनीयं वा द्याह वनीये श्रपयति ॥१८१॥ 
(घ्र) भ्यदि पाञ्या निवैपेदक्षिणतः स्फ्ययुपधाय 

तस्या९ स्बाज्छकटमन्वास् जपेत् ॥ १८२॥ 
इत्यष्टादशी खण्डिक ॥ 

[ पक्चान्तरं जपादि विषश्च | 

(भा) यदाहवनीये श्रपयति आहवनीयस्य पात्रीमारम्य शकटमन्त्रा 
"जप्यन्ते | निरसनामिमन्त्रणे क्रियेते" । न पारणाहप्रच्छादनम्॥१८२॥ 

॥ इति आपस्तम्बश्वौतधूर्तस्वामिभप्ये पश्चमः पलः ॥ 
ण 11 

(र) परः । निरुस्देवतानिर्देशोऽपि चतुरथ्यन्तनिदेशेन कम्य इति तत्त- 
देवताये निरुप हव्यं रक्षस्वेत्ययमथैस्संपन्नो मवति ॥ १५१ ॥ 

[ जपस्थानम् ] 

यद्याहय-नीयस्य-- पश्यात् ॥ 
[ जप्य मन्ेयत्ता | 

तस्यां सवोन् शकटमत्रानित्यस्या्थः ;- 
निर-- करियते--समत्रकम् ॥ 
| [ निषेधनिवन्धनम् ] 
न परिणाहग्रच्छादनम्--परिणाहाभावात् । ‹ अशकरमन्त- 

त्वाच्च ॥ 
इति श्रीरामाभिचिता कृतायां धूत॑स्वाभिभाष्यकृत्तो पञ्चमः पटलः ॥ 

यि 1 0 र 

` अहवनौयमपरेणोपसादयतीलखन्वयः (र). > यदि पात्रथा इति विकत्पवि- 
धिरनुतादसरूपः । पात्रथां पुरोडाश्षीयानोप्य तांशकटस्थानमन्वारभ्यमन्रान् 
जपेत् । न कस्यबरिदधैलोपाछछोपः (र). ऽ जपेत्, 4 क्रियते समन््रकम्-ग, 
¢ दाकटमन्त्रत्वामावात्, परिणाहामावाच् उस्वातायेति मन्त्रलोपः (सु रा). 
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(ष) सद ' कायामशिहोत्रहबण्यामप आनीय पूरव 
वदुत्पूयाभिमन््य ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामिति ब्रह्माणमा- 
मन्त्य देवस्य त्वेत्युद्रु्य अग्रेये बो जुष 
्रोक्षामीति यथादेवतं हविस्िश्रोक्षन्नाभिमभिम्रो- 
षत् ॥ १॥ १॥ १८३॥ 

[ अभिमन्बणप्राक्षणयोर्विदषाः | 

(भा). शक-चूखकम् । अभिमन्त्रणं पूरवैवत् । अभ्रये बो जुष्ट 
प्रक्षाम्यसीषोमाभ्यां वो जुष्टं प्रोक्षामीति प्रयोगः । एकस्थाननिरुप- 
त्वात् ˆ उत्तरत्र विभागाच्च । येषां तु तानि सहावन्नन्ति तानि सहर्षीषीति 
श्रुतिः । तेषां परथक्प्रथक् प्रोक्षणम् । केचिदेकस्थनेऽपि कुवन्ति परथ- 
कपोश्षणम् ; तदयुक्तम्; सावित्रपरोक्षणे तन्त्रेण मेत्रावरूणीयके 
पाठत् ॥ १८३ ॥ 

[ पृमन्तरः] 

(ब) अभिमन्त्रणं पूषेवत्;-- थापे देवीरिति | 
[ पृथक्तुसहत्वहेत् | 

अम्नयेयो-पथकट्मोक्षणम्ू--जवषातादिसाहित्यवचनाव् 
प्रागवघातास्पथगेव । 

वचनाच्च । घ च साविन्रादिरप्षोम।भ्यामिदलन्त. पोणमसि । दशै त॒ देवतावरद्धि- 
कतम्य. । यथ दिवतमि(त॒ वचनात् । केविवन्न॒ वोजुष्टं प्रोक्षामीव्यस्य त्रिपदस्य 
प्रतिदेवतमनुषङ्गमिच्छन्ति ; तदयुक्तम् ; सावित्रग्रसवादिविरि्ेकपरक्षणाभिधायिनो 
यथोक्तस्यैकमन्त्रस्य सृत्प्तिरेवौरयोम्यान्वयनिराकाद्क्षत्वात् । साकाद्क्षत्वादि 
लक्षणत्वाचानुषद्वस्य मन्त्रभेद्ाभ्युपगमे सावित्रस्याप्यनुषङ्गप्रसङ्खः किंच अभ वेष्यदप्य- 
नुषङ्गो मन्त्रभेदश्च याद् निवापवत् परोक्षणमपि प्रथेगव हविषामष्यति ; न चेवमिष्यते 
संसृष्टतवात् । तषां एकस्थत्वाच । वक्ष्यति च ‹ यानि विभवन्ति सकत्तानि करियन्ते " 

इति । तस्मायथोक्तमेव युक्तं मन्त्ररूपम् । पठन्तिच कल्पान्तरकारा अपि (ठ). 
2 उन्तरज्रेचविभागात्-क. ख. ग. ज. 
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(घ्र) यं दिष्यात्त' ममिप्रोकषद्ः॥ २।॥ २॥ १८४॥ 

(सू) उत्तानानि पाश्वाणि पंयात्रलय शुन्धध्वं दैव्याय 
कर्मण इति तरिः प्रोक्षणौरेषमग्रण गाहेपलय 
निधाय देवस्य त्वा सवितुः प्रसव इति दढृष्णा- 
जिनमादायाबधृत < रक्षोऽवधूता अरातय इत्युत्करे 
तरिखधृनोत्यध्येग्रीवं बदिष्ठाद्विशसनम् ॥ १८५ ॥ 

[ पोक्षणीरेषनिधानफम् | 

(भा) परक्षणशिषनिधानं इध्मावर्हिवेदिमोक्षणाभ्यम् ॥ १८५ ॥ 
(प्रू) अदित्यास्त्वगसीत्युत्तरेण गार्हपत्यभ्रुत्करदेशे 

वा प्रतीचीनग्रीवयुत्तररोमोपस्वृणाति प्पुरस्तास्प्र- 
तीचीं मसदगपसमस्यति ॥ ४।॥ ४। १८६ ॥ 

[ एतत्फलम् ] 

(र प्रोक्षणी -- णाथेमर् -- अतोऽवभथे बर्हिरा्भवे नि- 
वृत्तिः ॥ 

1 तस्याभि-क. > अभिप्रोक्षणे यज्ञघातं प्र यीश्वत्तं च वक्ष्यति । अतः 
न भ्रमितन्यमितिमावः (र). 3 छन्धध्वमिति पत्रामिधानाद्िक्ृतौ यथा्थमूहः । 
अपामभिधानादनूह इति केचित्; तदयुक्तम् ; कमेणदश्वुतत्वादिति शोधकदन्याभिथा- 
यिनः सकमेकस्यदयन्धतेस्सवैत्रश्रवणात् । प्रायः परस्मेपददर्षनाच । तथाशोध्यद्रव्या- 
भिधायिनः चध्यतिपदस्याकमकस्य विपयैयाच्च (अस्मान्मातरदघ्यन्धन्तु ` इत्यादि 
` छन्धतां लोकः ` इत्यादि । तस्मायथाथैमूहः । समानदेशानां च सष्न्मन्त्रः 
पूववत् । प्ोक्षणीशेषनिधानमिष्माबीहैपरक्षणारथम् । अताऽवम्थेऽस्य बहिरायभवि 
निवृत्तिः । बदिषद्विशसनामिति । यथावधूयमानस्य बिर्वैससनमागो भवद्यन्त- 
लोमभागस्तयेत्यथेः (र). ` 4 थ॑तस्मादवभरथे निवृत्तिः-क. 5 तं पुरस्ता- 
्गिनाधस्तास्रतीचीं गमयित्वानन्तरप्रदेशेन सह द्विगुणतां करोतीदर्थः । 
पुरस्तादिति सिद्धादुबादे ब्राह्मणानुकरणेन (स). 
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| उपसमसनपकारः) 

(मा) भसत्--कसिििदेशः । उपसमस्यति--द्विगुणीकरोति । पुर- 
स्ता्च यथा भवति न सवा " गृह्यते ॥ १८६ ॥ 
( स) अनुत्युजन् कृष्णाजिनमधिषवणमसीति तस्मि- 

ज्लूखमधि"वतेयति ॥ ५॥ ५॥ १८७॥ 
(भा) अधिवतेयति--उपरिितेयति ॥ १८७ ॥ 
(घ) भअनुत्सृजन्नूखरमगमेस्वन्रसीति तसिन् हबि- 

रावपति त्रियेजुषा तृष्णीं चतुर्थम् ॥ १८८ ॥ 
आद्िरसि वानस्पत्य इति युसरमादाय हवि- 

षकृदेदहीति भिरवहान्ति अनवश्नन् बा हविष्कृतं 
ह्यति । ७॥ ७ १८९॥ 

[हविष्कदादिमनच्रप्रयोगन्यवस्था 

(भा) हविष्डृदवहननमच्र उपांड प्रयोगः । न च द्वितीयोऽवहनन- 

[ समसनेविरषः तथासूत्राथशच ] 
(ब) पुरस्ताच-गृह्यते-ङृष्णाजेनस्य पुरस्तात् द्विगुणीकृता यथा 
दश्यते न तेन प्रच्छन्ना भसन्मध्ये समस्यते ॥ १५८ ॥ 

[परयोगेस्वरसख्ययोरुपपात्तिः] 

हविष्कृ-प्रयोगः इति--दहविष्छरदेहीत्ययमवहननार्थो मन्त्रः 
अवधघातमन्त्रले प्रेषरूपत्वाभात् याज्वेदिकोपांशुतवम् ; सङ्कत्योगः । न 

ॐ 

[ [गी भी वि 1 

1 गूह्यते-क. ख. ग. ध. 2 अधिवतेयति-ग्रतिष्ठापथति (रु). वने- 
नानुत्सगेः सामथ्यात् (र). 4 चातुस्स्वयैणोपाम्ड्यसकृच मन््रः करणत्वे । विपर्य- 
यस्त्वाह्वानाथेत्वे। आह्वानं चान्न देवतारूपस्य हविष्छृतो वेदितव्यम् । य एव 
देवानां हविष्कृतः । तान् हयतीति श्रुतः । मायुषस्थेवावहन्तुैक््यमाणस्याह्वानं 
संनिधेः । तथाच बोधायनः--दविष्कृदे्यीति पजन्य एवैष उक्तो भवति । अथा- 
प्युदाहरन्ति हविस्संस्कारिण मेव तदिति (र). 
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मन्तः ` उचैः प्रयोगः पनश्चवहननमन्त्र इत्युपदेशः । हविष्डृददष्टा- 
देवता । पल्यन्यो वा । प्रकृतः यैषेषु खेकवत् ॥ १८९ ॥ 
(षर) हविष्छदेदीति बह्मणस्य हविष्कृदागहीति 

राजन्यस्य हविष्टृदाद्रमेति वेश्यस्य हविष्डदा- 
धवेति शूद्रस्य ॥ ८ ॥ ८ ॥ १९०॥ 

[अध्वयुकठकत्वं पक्चान्तरं च] 
(भा) अध्वयुवा ; येषु कमे कर्वृनाम नास्तीप्युपदेशः । आत्मसस्कारो 
(धर) च द्वितीयोऽवहननमन््रः । अवरक्षोदिवस्सपलमित्ययं न प्रयोक्तन्यः 
उभयोः करणमन्त्रतेन विकस्ितस्वात् ॥ 

[ उपदेदामतादायः |] 
उच्चः प्र-इत्युपेदशईति-- हविष्यस्य वहननमनत्रर्तेऽपि 

य एष देवाना हविष्छरृतः तानूहयतीति देवहविष्कृदाहानशूपतादुचै- 
रिति । पुनश्चावहननमन्तरः  क्रियाभ्यासपेक्षया मन्तरपमुचयोपपतेः ॥ 

हविष्कृद् ृ ष्टादेवता--आहानपक्षे । पल्यादि्वा । अदृष्टा 
देव्ता आहवातन्या । हविष्डृदेहीवयादयेऽपि परेषा; ॥ 

[ अध्वयुकठैकत्वेदेतुः | 
अध्वथुवा-त्युपदशङईति - अभ्नीदभान् विहरेतिवत् कठनाम- 

नि्देशरदितेष्वध्वधुः कती समास्यानपराततेः » ।) 
आत्मसंस्का-कात्यायनमितिरिति ;- बिलिङ्ञिऽपि-युष्म- 

[वे |काल्यायनारायः] 
दथामावेऽपि । “ अष्वयुवौ वेषार्थान् करोत्यविरोधादितिः स्वयमातमान- 
मनुजानीयादिति रिङ्गाच्च | 

। अज्डब-क. मनन्त प्र लकलर- मलत ऽनैश्व--क. >मन्त्रते य एव-क (यु रा). अप्राप्तः (सुरा). 
(स्व्यमध्वयुवा (सुरा) [. स्वयमाध्वयेवान् त्रेषारीन्-क. 17, 5 दिति कलयायरनः-क. (सुरा). 
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विशिषङ्गेऽपि ' स्वयं वाऽविरोधादिति > कात्यायनः । शूद्रस्य-भिषादस्थ- 
पतेः ॥ १९० ॥ 

(घ्र) ` प्रथमं वा सर्वेषाम् ॥९।९॥ १९१ ॥ 
अवरक्षो दिवस्सपलं बध्यासमित्यवहन्ति * ॥ 

१०॥ १०॥ १९२॥ 
हृ्यकरोनेश्षखिण्डिका. 

कि ए. १ ति ̀ 1 

(घ्र) उचेस्समाहन्तवा इति प्रेष्यति ॥ १॥ ११॥ 
१९३॥ 

[ यपष्फटम्| 

(भा) उचवेप्समाहन्तवा इति 5 इषदुपरसमाहननार्थोऽमीसेषः ॥ १९३ 
(घ्र) (कटर्रसि मधुनि इत्याभ्री धोऽश्मानमादा- 

येषमावदोजमायदेति णदषदुपरे समाहन्ति ॥१९४॥ 
(भा) इषमावदेश्ति मच्रो यस्िश्च परिसमा्तिः ° तस्मिश्च पुन- 
रारम्भः ॥ १९४ ॥ 

णि भि त 0 1 

[शद्ध शब्दासंकोचहेतुः] 
(वृ) शद्रस्य निषादस्थपतेः--केवरशृद्रस्यानधिकारात् । 

प्रथमं वा सर्वेषाम्-- वचनदिकमिति ॥ 
[समाद ननाथत्वग्राहकम् 

उनेस्समा- ग्रीखेषः--आभीधोदमानमिति वचनात् ॥ 

1 विलि्गऽपि । दू्रस्य-ग. 2 काययनमतिः-क, 3 यज्ञरिति शेषः (र). 
4पूर्व त्रिरवहतमनवहतं वा हविर्यवद्ैतुष्यमध्वयुरवहान्ति (र). 5 दषदिव्ययेव घ. 
पुस्तके भाष्ये इरयते. 6 करुटुरू-कर. 7 इषच्रोपलाच इषदुपलं तस्मिन् समाहन्ति 
(र). ऽदेतिन्निभन्त्रे-क. ख. ग. घ. तत्र पुनरा, 
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(घ) दिरषदि सढृदुपलायां तरैस्संचारयन् गनव- 
छरत्स्सेपादयति ॥ ३ ॥ १२॥ १९५॥ 

[प्रयोगसंङ्खयानियमः। 

(भा) सञ्चारयन् मन्नं “क्रियां च प्रतिद्रव्यं वा द्रव्यान्तरे *क्रिया- 
तदा चतुः । तदाः जेष्मान्तो मत्रः। वदनं य्ञायुषानाञुद्रदता- 
मुपाश्रुण्वन् इति ॥ 

[परयोगसंह्कुथा नियमकालः] 

सचारयन्-- न्याय्यमिति तदाचतुः -- तदा चतुरमन्त्रस्य 
परयोगः। प्रथमोच्चारणेन इषदि द्विः प्रयोगः । द्वितीयोच्ारणेन उपलयां 
द्विः । तृतीयोच्वारणेन इषदि द्विः । चतुर्थनोपलयां सक्षत् ॥ 

जष्मान्तो मन्रः-इषमावदेत्यादिः ५ । 
[जेष्मान्तमश्चवदनहेतुविवरणम् 

बृ) वदनं-पारुण्वन्निति--" अस्याथेः-- मनोदधद्धादेवस्य यज- 
मानस्यासुर्री वाक् यज्ञायुेषु प्रविष्टासीत् इति भसुरज्नया वाचो यज्ञा- 
येषु प्रविष्टत्वात् समाहनने इषदुपलाख्ययज्ञायुधवदनश्रवणेन असुरव- 
दातृत्याणां ˆ पराभवने सति वथं संघातं नेष्मेतति यजमानस्य सगणस्य 
जयश्रवणात्। यपि शुमद्वदतेत्यादि बाह्णं जेत्याह भरातृव्यामिमू्ये 
इति । जेष्मान्तो मन्त्रः ॥ 
पिपरी 

भमो पयण वक 
भन क ननन 

भनक भक 

' सहृटुकतेन मन्रेण द्वि्ैषदिसङ्ृदुपलायां च संचःरणमेकस्सचारणपर्यायः । 
तस्यैव द्विरगृत्थानव्ृतस्समाहननं संपादयति । यत्र तु षयांयसम।पिस्तत्नोपक्रमः । 
पयायान्तरस्येलेके । समाहननेचेतत् दषदुपलसंस्काराथत्वाचकदितन्र निवतेते । 
मरदाजेक्तेरिति (र). 9क्रियां चेदर्थः-क. 3 क्रियान्तरं नियतमिति. 
साकितिः-देवस्यत्येतयादिः । स ॒यत्रादानार्थः तदा आदद इति मन््रान्तः। आदद 
ऋतस्यत्वा आददे ग्रावासात्यादि लिङ्गात्. (ख). ५ यदेः-क,. 5 यत्रोपकार- 
स्द्क्षसं॒नालुपकरे इत्यपि प्रतीकमतरैवव्याख्येयतया गृह्यते ~क, 6 परा- 
भवने वयं-ख्ल. ग. 7 सावि्ः-देवस्यतेति मन््रः-तेया शम्यया. इति-क. ख. 
ग. घ. पुस्तकेषु ददयतेऽधिकम्. 

भ्यं 
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(भा) यत्रोपकारस्तद्राक्षसं नानुपकारेः ॥ १९५ ॥ 

(घ्र) सावित्रेण वा शम्यामादाय तया समाहन्ति 
॥ ४ ॥ १४॥ १९६ ॥ 

(द) वर्षवरदधमसीति ` पुरस्ताच्छपेयुपोः हत्युत्तरतो 
वा ॥ ५॥ १५ ॥ १९७॥ 

(श) वरषवद्धाःस्थेत्याभिमन्त्य प्रतित्वा वधचद्धं वेचि- 
त्युद्रपति “ ॥ ६ ॥ १६ ॥ १९८ ॥ 

(ष) परापूतस रक्षः परापूता अरातय इत्युत्करे परा- 
पुनाति ॥ ७॥ १७॥ १९९ ॥ 

(घ) प्रविद्धसर रक्षः पराध्माता अमित्रा इति त॒षान् 
प्रस्कन्द तोऽनुमन्त्रयते ॥ ८ ॥ १८ ॥ २००॥ 

(सू) मध्यमे ‹ पुरोडाशषकपाठे तुषानोप्य रक्षसां 
भागोऽसीत्यधस्तात्कृष्णाजिनस्योपवपत्युत्तरमपर - 
मवान्तरदेश्चम् ° ॥ ९॥ १९॥ २०१॥ 

(षू) "हस्तेनोपवपतीति बहुचत्राह्मणम् ॥ २०२ ॥ 
किमिमे ००७१००० ००१.१.०० = 

[रश्च सत्वनिबन्धनम् | 

(घु) ऽयत्रोप- पकारे इति--अस्याथेः--परापूतशक्षः प्रविद्धं 
रक्ष॒ इति रक्षसामुपधाताथ॑त्वात् न रक्षसासुपकारकत्वनिमित्तमपामुप- 
स्पशनं भवति ॥ 

1 नाचुवतते-अ. 2 उद्ूखलस्य (र). 3 उपयच्छति (र). “पुरो. 
डाशीयान् (र). 5प्रथमोपधेयस्यपि कपाल्योगे मध्यमभावित्वादस्य मध्य 
मत्ववादः । पुरोडाशकपाक इति वचनात् पुरोडाशार्थं प्युक्तेनैव कपाठेनोपवपति 

हस्तकपालयो विंकत्पः पुरोडारातन्ेषु । चवोदितन्रे तु हस्तो व्यवतिष्ठते कपाला- 
भावात् (रु), ¢ कोणदेशं प्रति (रु). 7 इद् क पुस्तके न इद्यते. 8 ‹ घुरो- 

डाशमन््े दस्तकपारयोर्षकत्पः ` इयाधेकं इ (सुरा). 



128 आपस्तम्नश्रीतसूतरे प्रथमप्रे ्ष्ठः पटलः [खै. २०, सृ. ११. 

(घ्र) अदिः कपाल ` सभ्स्पदये प्रज्ञातं निधायाप 
उपस्पृश्य वायवो विविनक्ति विविच्य देवो 
वस्सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगह्णातिति पा्यां 
तण्डुलान् प्रस्कन्दयित्वा अदब्धेन वशक्षुषाऽव- 
पश्यामि रायस्योषाय वचसे सुप्रजास्त्वाय चक्षुषो 
गोपीथायाशिषमाज्चास इत्यवेक्ष्य 2 त्रिष्फलीकतेवा 
हति संप्रेष्यति ॥ ११॥ २०॥ २०३॥ 

[उपस्परानश्रषपरिहारः] 

(भा) अपामुपस्पशनग्विधानास्य भरे (तद्धे) च्यनुर्मेषविषितं प्रायश्चितं 
मवति । विविनक्ति--सवानवहत्य परापूय सर्वषां प्रस्कन्दनं 
शपात् ॥ २०३॥ 

[भाष्योक्तप्रायधित्तलाभः व्यवस्थाच| 

(बृ) अपायुप- तं भवति -रक्षसां भागोऽसीति तु" रक्षसामुष- 
कारकत्वादरोद्ररा्षसदुपस्यरीने भरते जप उपस्परदयेति पुनर्वचनात् श्रोत- 
प्रायश्चित्तं मवति । पारिभाषिक श्स्याकरणे न यनुर्भषपायश्चित्तम् । 
तस्य शरोतस्मातंसाषारण्यात् सामान्यविहितं सरप्रायधित्तमेव । प्रक- 
रणविहिता करणे इन्तरितादि श्रायश्ित्तं भवति 

षि 1 कि त ए [ति 1 ति त 2 ए 18. | 

1 ठुषोपवपनस्य राक्षसत्नदिवसिद्धेऽप।सुपस्पर्यनवचनं कमथम् ¡ तथा यदेव 
रकसामुपकारकं तदेव राक्षसं न तु रक्स्संबन्धमात्रादिति ज्ञापनार्थ च । अतः 
परापवनादौ न भवति । 2 फलीकरणं त्रिःकर्वव्यमिलय्थैः (स) 9 नामावात्-क, 
“यजुवद (रामां). 8 तु शब्दः ग पुस्तके एव इस्यत. 6 स्याकरणे तस्थाः इति 
ग॒व्यतिरिक्तसवकोरेषु पाठः, 7हि यदृक्त इत्यादि भवति (सु. रा.) पाठः 
° हन्तरिखयादि १ भवति क घः; अयं पाठः (सु. रा, ) कुण्डलितः. 
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(सू) या यजमानस्य पतली साऽभिद्रुल्यावहन्ति ॥ 
(घ) योवा कथिद'विद्यमानायाम् । २०४॥ 

इति विंरी खण्डिका. 

(ष) देवेभ्यहुन्धध्वं देवेभ्यदशयुन्ध्यध्वं देवेभ्य 
रशुम्मध्वामिति सुफलीकृतान् करोति तूष्णीं वा॥ 
।॥ २ ।॥ २२॥ २०५॥ 

[मन््रभेदेकर्मेक्यदेतः] 

(मा ) त्रीन् मच्रानुक्ता फटीकरणं 2 वचनदिकं कमे ॥ २०५॥ 

[पककमेतोपपत्तिः। 

(बृ) त्रीनमन्त्रायु -- चनादेकमिति -- तरिरभ्यस्तफलीकरणकम- 

त्वात् वचनदि्कं कमं बहुमन्रमिति । 

1 अविद्यमानायां--अनालम्युकत्वादिनानिमित्तेन असर्णिषहितायां अमविं 

च॒ तस्या इदयर्थोऽविरेषात्, वक्ष्यति च पल्लयभवि तेज अदि छप्यते 

इति । नञ “ पल्लीवदस्यायिदहोत्रं भवति । युक्ता मे यज्ञमन्वासता इव्यादिना 

कर्मणः पल्ीवतववचनात् तदभि कमैव न संवर्तेत? मेवम् ;-क्रमं न 
संवर्तेतानङ्गत्वे, अङ्गत्वे तु संवृत्तं स्यात्; कुतः १ अस्याभिदोत्रं मे यज्ञामेति 

यजमानस्यैव स्वामितवज्नापनाच्न न पलथाः । तथा तीकियवपश्वाज्यपयःकपाल- 
पलीसंबन्धानीति तस्याः प्रसिद्धाज्गसममिन्यादारा्च । तथा कमेचोदना अपि 

यजमानमेवाधिकुर्बन्ति न प्रलीम् । तस्मादपलीकोऽप्यभिमाहरेदिति बहुचत्राह्मणम् । 
पलयमविऽप्यमिदहोत्रै वदद्धिः कस्पान्तरकारैशुद्धाटितं चैतत् भरद्राजजेमिन्याश्च- 

छायनैः। तथा आचरोऽप्यत्र दष्टः रिष्टतमानां पूरवैषां कण्वविभण्डकमीष्मादीनाम् 

भगवतश्च दाशरथेः । कश्च सहाधिकरिऽपि पलया यजमानसाम्यं नस्तयेव । 

यथोक्त मीमांसकैः (६-१-२४) ;--यावदुक्तमाशोीवरह्यचयंमतुल्यत्वात्' इति । 

तस्मात्सिद्धमभविऽपि पल्लया न कर्मणो निवृत्तिरिति (रु). 2 णवचनदेकमिति-ं, 

कमति पदं ग्याख्यायुक्तेषु मूरपणषु न कपि. 

38004. ४01.. 1. 
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(षर) प्रक्षाल्य तण्डुला लिष्फरीक्रियमाणानां यो 
न्यङ्खोऽवचिष्यते रक्षसां भागधेयमापस्तत्रवहता- 
दित शत्युत्करे तरि्निनयति "॥ २।॥ २३ २०६॥ 

(ष) अत्र कृष्णाजिनश्स्यादानादि प्रागधिवतंनात्कृ- 
त्वा दिवः स्कम्भनिरसीति इृष्णाजेन उदीचीन- 
कुम्बा शम्यां निधाय धिषणासि पर्वल्येति 
शम्यायां दषदमत्याधाय धिषणासि पावेतेयीति 
खषद्युपलामत्यादधाति ॥ ३॥ २४॥ २०७॥ 

(भा) ˆ कुम्बं -तुण्डं स्थूरं यत्र ॥ २०७॥ 
(प्र) “पूवैवदनुत्सर्गः ॥ ४ ॥ २५॥ २०८ ॥ 
(सू) °अंशवःस्थ मधुमन्त इति तण्डुलानभिमन्त्रथ 

देवस्य त्वेत्यनुद्ुत्याग्रये जुटमधिवपामीति यथा- 
देवतं हषदि तण्डुलानधिवपति त्रियज्षा तूष्णीं 
चतुथेम् ॥ ५॥ २६॥ २०९॥ 

[अधिवापमन्रस्वरूपम् आस्ञानोपपत्तिश्च 
(भा) अञ्रये जुष्टमधिवपाम्यञ्जीषोमाम्यां जुष्टमथिवपामीत्यभिवपेत् 
तथा पाठत् ॥ 

[अधिवापमन्ररूपग्रहोपपत्तिः] 
(र) अग्रये जु्ट-तथपाटात्--असमासेन एकां देवतां निर्दिरय 
जुष्टशब्दस्य पाठात् सूत्रकारेण । 

समो कज कणन 

1 फलीकरणोदकनिनयनमपि दुषोपवपनवद्राक्षसम् ; रक्षसां भ।गंधेयतिति 
मन््लिङ्गात । तुव फलीकरणदेषा हविर्यक्ञेभ्यो रक्षांसि निरभजन् इति बहुवचश्तेश्च । 
तस्माज्निनीयोदकमुपस्छरति (र), > नादानादि-क, उ शम्थायाः स्थविष्टोऽन्तः 
ऊम्बम् (२). ^ उल्लादिवदुत्तरोत्तरस्य निहतस्य शम्यादेस्सव्येनानुत्समैः (र). 
°अधिवपनमच्रः प्रोक्षणमच्रेण व्याख्यातः । तद्यथा--अम्रये जुष्टमधिवपाम्यभीषो- 
माभ्यामिन्द्राय वेगषाय धान्यमसि धिचुहि देवानि्यादि। तण्डुलयस्तु यावन्तस्सङ्त्. 
पष्टेशकन्ते तावतोऽधिवपति (र), 
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(भा) समासेनोपदेशोऽमयेऽमीषोमाम्यामिति ॥ २१० ॥ 

(घ्र) प्राणाय त्वेति प्राचीभ्ुपलां प्रोहत्यपानाय 
त्वेति प्रतीचीं व्यानाय स्वेति मध्यदेशे व्यव- 
धारयति प्राणाय त्वाऽपानाय सा व्यानाय 
त्वेति सततं पिनि ॥ ६ ॥ २७॥ २१०॥ 

[मनच्रसस्काय निदेशः] 

(भा) एकष्य पेषणस्य संस्कारः शेषं पती पिनष्टि । प्रोहति- प्रापयति । 
सततमविरामं पिनष्टि ॥ २१०॥ 

(घ्) दी्ांमयुप्रासितिमायुषेधामिति प्राचीमन्ततोऽ- 
नुग्रोह्य देषो वस्सपिता हिरण्यपाणिः प्रतिगृह्ण 
विति ृष्णाजिने पिष्टानि प्रस्कन्दयित्वा अद- 
ञ्धेन वथश्चुषाऽवेक्षे इत्यवेश्या'सवपन्ती पिध्षा- 
णूनि कुरुतादिति संप्रेष्यति ॥७।२८। २११॥ 

(भा) सर्वेषु पिषटेषु प्रापयति । प्राचीमसवपन्ती-न सर्वान् सहं 
क्षिपन्ती पिर षाणूनि कुरुतादिति ॥ २११॥ 

[यथादेवतं समसनेतुः। 

(ब) समासेनोप-भ्याभिति--मच्रसमान्नाये केवमधिवपामीत्ये- 
तावन्मात्रनिरदेशात् यथादेवतं समस्याधिवाप इति ॥ 

[पकसंस्कारतादेतुः] 

एकस्य- संस्कार इति-असंवपन्ती पि ५ षेति सहवपननिषे- 
धात्। भागशः पेषणात् पेषणावृत्तो प्रथमपेषणस्यानुप्रोहणान्तस्य समत्रक: 
प्रयोगः । 

[ पेषणे विरोषः] 
शेषं पली पिनि--तुष्णीम् । 
अन्ततः--सर्वेषु भथमाेषु पिष्टेषु प्रापयति प्राचीम् । 

1 

¢ 

1असंवपन्ती-हषदि तण्ड्लानंसगतानावपन्ती । पिषृ-पिण्डितानि पिष्टा 

चाणूनि कर्वित्यवशिष्रतण्डुलर्थः पला दास्या वा संप्रषः (र). 
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(घ्र) ` दासी पिनि पतली बा॥८॥ २९॥ २१२॥ 
(घ्र) अपि वा परलथवहन्ति शूद्रा पिनि ॥९॥ 

२०॥ २१२॥ 
(मा) शृद्रा-जदाराः ॥ २१३॥ 

इयकर्िंशी खण्डिका ॥ 
इ्यपस्तम्बशरो तसूत्रधूतैस्वामिभाष्ये षष्ठः पटलः ॥ 

(श्र) “आहवनीये गाहपल्ये बा हर्ीषि श्रपयति ` 
॥ १॥ १॥ २१४॥ 

(ष) ` ृष्टिरपि ब्रह्म यच्छेत्युपवेषमादाय रक्षसः 
पाणि दहाहिरसि बुधिय हइत्यमिमन्त्यापात्ेऽभि- 

(¶) असवपन्ती-- न स्वान् सह क्षिपन्ती पिऽषाणूनि ङुरुतादिति 
पलयादेः प्रेषान्न सहाधिव।पः ॥ 

[दारमिन्नपरतहेतुः] 
शृद्रा अदारा-दासी पिनष्टि पल्ली वेति विधानात् न क्रम. 

विवाहम शद्रा ॥ 
इति श्री केशिकेन रामामिधिता कृतार्था धूतेस्वामिभाष्यवृत्तौ षष्ठः पटलः ॥ 

भकग भमण ाभा 

1 पल्ली पिनष्टि दासी वा-क, ते अपि कृष्णाजिन एवे पिटः (र). 8 पूते पलयाः फलीकरणावधतमुक्लला ततः पेषणेऽपे दास्या सह विकल्प उक्तः । अनेनेव पुनः पेषण दास्या नियमो वण्येते । पल्यवधातमेवकरोति ; न पेषणम् ; तत्तु यद्रा दास्येव करोति (र). 4 अधिकारादोषधहविविंषयोऽयममिविकल्पः । हवीषीति बहुवचनमेन्दाग्नपिक्षया सांनाग्ययेस्तूपदेरातिदेशाभ्यां गाईैपत्य एव ग्यवतिषठेते श्रपणम् । (रु) 5 अमिमन्त्रणस्यानिलिङ्गतवेऽपि कर्मतया प्रकृत उपवेष एव अभिमन्त्रणेनान्वयमरहति ; कम न्तराचुपादानात् । नच लिष्कविरोधः ; तस्यैवा- ित्ररकस्य अमिवदुपचारात् तथाचैतं मन्त्रं उपवेषादान एव सत्याषडो विक- सितबान् । 
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मामादं जहीति गाहैषत्यासप्रतयश्चावङ्कारौ "निर्व 
निष्करव्याद « सेधेति तयोरन्यतश्युत्तरमपरमवा- 
न्तरदेशं निरस्याऽऽदेवयजं वहेति ` दक्षिण- 
मवस्थाप्य ध्रुवमसीति तस्मिन् ` मध्यमपुरोडाच्- 
कपाटग्मुपद धाति ॥ २॥ २॥ २१५॥ 

[दहेति नि्देखोपपत्तिः] 

(भा) रक्षसः पाणिमिद्युपवेषाभिमन्त्रणम् ; तस्यामिसंपकोदोष्ण्यमिति; 
[अभिमनच्णीये पक्षान्तरम्] 

केचिद्राहेपत्यस्य ; अहिवधिय इति रिङ्गात् ; 
[तत्पक्षदुषणम् | 

तदनुपपन्नम् यदा ऽऽहवनीये पाकः । अन्यतरमेकतरम् । उप- 

वेषादनं तन्त्रेण ॥ 

[दष्टेल्यस्योपपत्युपपादनम् ] 

(ब) रश्षसःपाणि-- दौष्णमिति ; ~ तस्याङ्गारनिवेतेनेनाभिसंपको- 

दोष्ण्यमिति देति निर्देशोपपत्तः । 
[पक्चान्तरस्याशयः, 

केचिद्रा--रिङ्गादिति ;+-अदिबधिय इति प्राजहितमित्यत्र 

अहिरसीति गार्हपत्यसंबोधनात् अमे गृहपते अदे बुधियेत्यग्न्याघानमन्त् 

निर्देशाच्च अटि्ुश्ियश्ब्दवाच्यगाहैपत्यामिमन्त्रणम् । 
[पक्षान्तरदाषोपपादनम् | 

तदनुपपन्नम्; यदाऽऽहवनीय पाकः ;-- तदा गाहैपत्या- 

भिमन्त्रणस्यानुपकारकल्वादभिमन्त्रणेपप्रसङ्खानित्यवदुपदेशवैयथ्य
ात् । 

नका 

1 निरब्मनिष्छृत्य (र). 2 निरस्तादन्यं दक्षिणतोऽवस्थप्य-क. ४ मध्यमं -क. 
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[अङ्गारनिवेतनादौ पक्षान्तरम् | 
अङ्घारनिवतनादीनि भतिकपाङयोगम् । तदथत्वात् । केचिदभि- 

संस्कार इति सङृतकुवेम्ति ॥ 
[अवस्थापने विशेषः 

अवस्थापनं च पुनःपुनदैक्षिणतोऽवस्थापनं निमतनदेश्ान्मध्थमं 
यथा भवति तथा कायम् ॥ २१५॥ 

(घर) निदेग्धर रक्षो निर्दग्धा अरातय इति कपाठेऽ- 
ङ्गारमत्याधाय धत्रेमसीति ` पूवं दितीयथ संस्पृ 
धरुणमसीति ` पूवे दृतीयं चिदसि विश्वासु दिषु 
सीदेति मध्यमादक्षिणं परिचिदसि विश्वासु दिष्ष 
सीदेति मध्यमादुत्तरम् ॥ ३। २॥ २१६॥ 

(भा) ° अत्याधानसुपरिस्थापनम् । 
(ष) यथायोगमितः राणि ॥ ४॥ ४॥ २१७॥ 

इति द्वाविदी खण्डिका ॥ 

(बृ, प्रतिकपा-रयोगम् ;-- प्रतिकपारुगणम् । 
तदथेत्वात् ;-- निरवतैनस्य । 

|प्चान्तरप्रब्रच्तिहेतुः ] 
फेचिदभरि-बेन्ति--तमपहत्य मेष्येऽमो कपारमिति ङिङ्गात्। 
अवस्थापन च यस्यकस्यचिदङ्गारस्य पुनः पुनः -- द्वितीयादि 

कपरुया ; दक्षिणतोऽवस्थापनम्-कार्यम् ;-- तस्य परितः कपा- 
सन्तरोपधानम् । 

इति पूना सुद्वितकेोशे इश्यते. 4अतः पराणि यथा योगमुपदधाति यथा 
पुरोडाशप्रति्ठापनयोम्योयोगस्संपदयते तथेत्यर्थः (र) 
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(ख) ` मरुतां शर्धोऽसीति षषम्, धमौसीति सलमम्, 
चितः स्थेत्यष्टमम्रः॥ १।५॥ २१८ ॥ 

(घ्र) -एवद्युत्तरं “कपारयोगयुपदधाति ॥ २१९॥ 

(घ) अपिवा मध्यमञ्रुपधाय सव्यस्य पणिरङ्ल्या 
अभिनिधाय निर्दग्ध रक्षो निदग्धा अरातय 
इति कपलेऽङ्गारमत्याधाय धत्रेमसीति तस्मा- 
दपरं धरुणमसीति तस्मात्पूवं यथायोगमित- 
राणि ॥ २॥ ७॥ २२०॥ 

सभिनिधानमभमिषीडनम् ॥ २२०॥ 

(ध्र) तस्यतस्याङ्कल्याऽभिनिधानमङ्गाराधिवर्तनं च 
वाजसनेमिनस्समामनन्ति ॥ ४॥ ८ ॥ २२१॥ 

(घ्र) ° चितस्थोध्वेचित हत्यृष्वैमष्टाभ्य उपदधाति 
तूष्णीं वा ॥ ५॥ ९॥ २२२॥ 

(ब) अभमिनिधानममिपीडनम् ;--अङ्खल्या ॥ 

15 > 

1 इदं क पुस्तके न दृदयते. 2 न्युन्ानि सवाौण्युपधेयानि । उत्तनेषु 
कपरेष्वधिश्रयतीति क्रचिद्रथक्तपदौनात् (र). £ एवं अङ्गारनिवेतेनादिना विधिनो- 
पदधाति । तन्त्रयुपवेषादानं विभुत्वात् (रु). +काल्योग१ क, 5 प्रतिभपाल- 

मिलथैः (र). अत्र सूत्रे पुण्यपत्तनसुद्रिते ° अप्निऽभिमामादं जदीदयादि चित. 
स्थेयन्तं प्रतिपुरोडाशमादृत्तिः । उपवेषादानं च प्रतिपाल्योगमित्युपदेश पक्षः 
प्रतिप्रधानगुणादृत्तन्यीय्यत्वात् ` इति भ्न्थः ददयते । इह स॑ गृर्हतिषु न क्रापि । 
6 उत्तरकपाखेयागविषयोऽयं विधिः, प्रथमेऽसंमवात् तेनाभ्नेयविकारेषु न भवति । 

तत्र तु कपालाधिक््य समशः प्रविभज्यति न्यायेन अष्टानामेव मन्त्राणां प्रतिबिभागः 

(ङ). 
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[उपाधानमच्रसङ्काचः पक्चान्तरं च 

(भा) आभेयविकारेषु न चितस्थेति आभयानङ्गत्वात्। प्रयोग 
आभरेयविकारष्वपी्युपदेशः । उपवेषादानं च प्रतिकपार्योगम् ॥२२२॥ 
(दू) भ्गृणामङ्धिरसां तपसा तप्यध्वमिति वेदेन 

` केपारेष्वङ्गारानध्यृद्य मदन्तीरधिश्रयति ॥२२२॥ 
न (9 

इति त्रयोविंशी खण्डिका ॥ सप्तमः पटलः ॥ 

[मन्रस्याच्रत्तिहेतुश्च] 
(भा) भगूणामिति प्रतिकपारम् ; यदि न संभवति । 

[मदन्त्यधिश्रयणाप्सुविरोषः पश्चमेदश्च] 
मदन्त्यि्रयणं लोकिकीमिरद्धिः । तक्ता आपो मदन्त्य इत्या- 

चक्षते इति वेशिः ॥ 
[सङ्ोचनिदानम् 

(वृ) आप्नेयविका-नङ्गत्वात् ;-- जविकारेणाथवान् साधारणो- 
पदेश्च इति प्रयोगः । 

[उपदेशपक्चाभिप्रायः। 
आभ्रेयाविकरेष्वपत्युपदेश इति ;-साघारणोपदिष्टमन्त्राणां 

सवेकरणाथेत्वसेमवे तदनुगहस्य युक्तत्वात् । आमेयविकासैश्चानरा- 
दिषु निवेशे सति विछृतिप्राप्तामेयोपकारजनकतया प्रकृतो साधारणोप- 
देशस्याथेवत्वपिति । 

भृगूणामिति- मवति- तन्त्रेण । 
मदन्त्यधि--द्धिः- न प्रणीताभ्यः | 

[तत्तत्पक्षपरचत्तिनिवानम् ] 
तप्ना-चश्चते इति बेरिकिः-पेछिकिराचार्यो मन्यते । अभ्नीन् 

मदन्त्याप इत्यत्र वक्ष्यते । मदन्तीरधिश्रयति माविम्यवस्थामिपरायेण । 
1 अङ्गराष्यूहनस्य प्रतिकपाल्योगमादृतिः ¦ आपस्ता दन्य इत्यारूय 

यन्ते । तासामर्थेऽपः परणीताभ्योऽधिश्रयति प्रणीताभिस्संयोतीति वचनादासामपि [| ४ [+ द ू सयवना्त्वाच । लोकरिकभ्य इदयन्ये 1 अत्र॒ गोप्रतीक्षणादिविधिना प्रातो 
दोयति। ब्यारूय तोऽस्यश्रपणाभि; (र). 9 विकरेणार्थवान् साधारणप्रयोगोपदेश इति। 
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(मा) केचित् प्रणीत्याम्यः इति। अनुपरिष्मवनस्यापि हवि्िश्रीकर- 

णाथलात् ॥ २२२ ॥ 

इति आपस्तम्बश्रोतसू्रधूतंस्वामिभाष्ये सप्तमः पटलः ॥ 

(षर) ` प्रक्षालितायां पाभ्यां निष्टप्तोपवातायां पवित्र- 
वत्यां पिष्टानि संभवति यथादेवतं त्रियेजुषा 
तृष्णीं चतुथेम् ॥ १॥ १॥ २२४॥ 

[सवापराब्दाथः] 

(भा) उपवाता शुष्का निष्टप्यमाना । सवपति सह क्षिपति सवोणि । 

[सवापमन्यः तत्र उपदेश्शषपक्चश्च] 

अभये जुष्टं सवपाम्यभीषोमाभ्यां जुष्ट रंवपामीति ॥ 
रै [ति 1 1 

[अरणीताप्पक्षोक्तहेवनि्वहः] 
(ब) केचिसप्रणीताभ्य इति-प्रणीताभिस्सयोतीति दशंनादिति । 

अनुपरि ~ थत्वात्-प्रणीताभिस्संयोतीत्यमयत्रापि मिश्रीकरणे 
प्णीतानिबेशो यक्त इति प्रणीताभ्यो मदन्तीरिति ॥ 

इति श्री कौशिकरामामिचिद्िरचितायां धूतेस्वामिभाष्यक्रत्तौ सप्तमः पटलः ॥ 
मायु चयन पमनम याभे 

[सवापस्यधिवापाद्धेदः 

संवपति-सवाणि--पिष्टानि । नाषिवापवदेकदेशक्षेपः । 

[पक्षयोः प्रयकमारयः। 
अग्रये जुष्टं संवपाम्य--जुष्टुमिति- देवस्य त्वेल्नुदरत्यामये 

जुष्ट ̂ संवपामीव्येकस्य पठत्, अधिवापवत् । 
[णमी 0 व व 

1 डुद्धायामपि तदानीं प्रक्षालितायां निष्टपनेन द्युष्कायां पान्था ङष्णाजिनात् 

पिष्टानि संवपति । शेषस्तु व्याख्यातः (₹). > वपति देवस्य स्वेलयनुदरुल्याप्रये जुष्ट 
स्रवपामीति क. 
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अग्मयेऽग्मीषोमाभ्यापिद्युपदेशः ॥ २२४ ॥ 

(घ) संवपन्वाचं यच्छति ताम 'भिवासयन् विसु- 
जते ॥ २॥ २॥ २२५॥ 

(घ) प्रोक्षणीवत्पिष्टान्युत्पय प्रणीताभिस्संम्यौति 
॥ ३॥ ३॥ २२६॥ 

(सू) “अन्या बा यजुषोत्पूय यदि प्रणीता नाधि- 
गच्छेत् ॥ ४ ॥ ४ ॥ २२७ ॥ 

[उत्पवनयजञस्संकोचः पक्षान्तरं च| 
(भा) अन्या वा यजुषेोदपूयेदयुत्यवनमात्रं £ नाभिमन्रणम् । 

८४० ०१०७१०० ५४५। 

स समापा अद्धि- (वृ) अग्रयेऽग्रीषोमाभ्यामित्युपदेश्चः--सेवपामि 
रमतेत्यताबन्मात्रपाठात् ॥ 

[यज्ञुषोऽभिमच्रणानङ्गताहेतुः] 
अन्या वा यजुषोत्पूयेति--उत्यवनमात्रं नामिमन््रणम् । 

ूवेबदुतपूयाभिमन्भयत्यत्र अभिमन्त्रणानुपदेशात् । 
ण भ ताक ० 

ण्य 

 ककयति पुरोडाज्ञे भस्माध्यूहतीति ; तदमिवासनमिदयुच्यते । भस्मनाभि. 
वासयतीति त्राह्मणानुकारात् (₹) 2 मिश्रयति (र) 3 यानि प्रणीतारदिततच््राणि- 
मसङ्गीनि प्रणीतपिक्षाणि कर्माणि ; यथा सोमविये पौ पु {रोडाशचः । सौमिकेषु १ सवनीयदेविकदेवेखुवां हवीर्षीलयादि ; तद्विषयोभ्यं विधः । किमर्थं तहिं वा र्दः ! प्रणीताभिविकल्यार्थः ; तदर्थमपः प्रणीतामिवा संमोखन्याभिवेलयर्थः । 
पल्याषाढस्त्वाह--यदिं प्रणीता नाधिगच्छदि्यापदर्थो वाद इति । नात्रापामार्भ 
मच्रणम् ; उत्पूयाभिमन्त्येखन्यत्रविशेषवचनात् । चर्षु भ्रपणाथान्यधाज्यदधिपयांसि यथाथमृहेनोलपूय सपबित्रायां स्थाल्यामानीय तेषूतपूतांशवरग्यानावपति पवित्रवलयाज्ये कणानावपतीति लिङ्गात् । तत्र पयोषृतदेः चरुभ्रपणार्थस्य उहेनोयवनममिमन््रणं 
हं सत्यषादढः। यथा दवस्त्व। सविते पुना विवित्युत्वनं संनमति पयो देवमिष्वमेग्व 
इत्यमिमनच्रणमिति शते नेदीयकषि वा आज्यमानयति इति बोधायनः (रु) 
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केचिदमिमन्रणमपि तत्कायापत्तेः । 
[यदि शब्दरभ्याथैः] 

' प्रणीता नाविगच्छेदिति- यदि न प्रणयेदित्यथेः । अतो 

विकल्पः । 
[यजञरुत्पृतवेधो भ्यवस्या] 

च°रुषुवाज्यलिङ्गात् पवित्रवत्याज्ये कणांनावः पन्तीति । पश्य 
पुरोडाशे चायं विः । 

[परणीताविष्ये मतमदः। 

प्रणीता नियता प्रकृताविति हिरण्यकेशिम(तात् )मतिः । वृतवती: 
प्रणीता आनयन्तीति केचित् ॥ २२९॥ 
0 क क 1 श रा । 

 [पिक्नान्तराक्रयः] 
(वर) केचिदभि- यापत्तेः-- प्रणीताकायीपत्तेः । प्रणयनासार्चान- 
वमेराभात् | 

यदि-गच्छेत्-विकल्पः-- प्रकृतावपि यजुरुूतानां विकस्पः। 
[यज्ञुरत्पूतव्यघस्थोपपात्तिः फलच)] 

चरुषु याऽऽज्यलिङ्गात्-नावपतीति- प्रकृतो प्रणयनस्य 
निघ्यवदुपदेशात् शाखान्तरीयस्य जुरुत्पूतस्य विकृताबुक्कर्षे प्राते 
चरुष्वेव नियमः पवित्रवत्याज्य इत्युतपूतमात्रावस्थानुबादस्य चरौ 
दशनात् । यजुरुत्पूतस्यचरावेव निवेशः । प्रकृतो विकस्पपरिहाराथं च । 

पञ्यु पुरोडाशे चायं बिधिः ;-- यजुरुपपूतिषिः सोमविषे। 
[प्रत्यकं पक्षयोरारयः] 

ग्रणीता-मतिः;- पर्व जगतीरेति शङ्गात् । 
युतवतीः- तिकेचित् ;--अस्याथः ;--स्रवतीजगतीभि- 

रिति संयवनमन्रव्याख्यानावसरे आपो वै रेवतीः पशवो जगती; ओष- 
1 यदि प्रणीता-क, ख. 2 चरुषु वास्य, 3 वपतीति ^ नियता 

ई ति-सखर, 
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(सू) सवेण ` प्रणीताभ्य आदाय वेदेनोपयम्य 
समापो अद्भिरग्मतेति पिष्ेष्वानीयाशद्धिः परि 

प्रजाता इति तधाभिरबु * परिप्ठाग्य जनयत्यै 
स्वा संयौमीति शव॑युत्य मखस्य शिरोऽसीति पिण्डं 

कृत्वा यथामागं व्यावर्तेथामिति विभज्य समौ 
पिण्डौ त्वा यथादेवतमभिमृकषतीदमाग्रेयमिद्- 

मग्रीषोमयोरित्य्नीषोमीयम् ॥ ५॥ ५॥ २२० ॥ 
0 गि 0 0 क 

(ब) षयो मधुमतीः इद्युक्ततवात् , तानेवास्मा एकधा सस्य मधुमती 
करोतीति पशोस्संसगीमावात् पञ्युसंबन्धिना केनित्संसगे; प्रतीयते । 
तत्रच एतद दैव्यं मधु वनस्पते मधुना दैग्येन इति च मधुशब्दस्य 
भरतवचनत्वदशेनात् मधुमतः करोतीति ददोनाच्च घृतवतीः प्रणीता 
आनयन्तीति केचित् ॥ 

मज क 0 11 1) 

1 प्रणीताभ्योऽप आदाय-क. 2 याद्भयः-क. ऽ परितस्सिक्त्वा (र). 

+ संयुल्य॒पिष्टान्यपश्च मेलयित्वा । तत्र तु संयवनमच्रोऽमीषोमभ्यामि- 

यन्त. ; उत्तरस्यादिनेतिन्यायात्। स च देवतादिभेदे प्रोक्षणादिमश्वद्यथा- 

देवतं विकरतंग्यः ; अन्यथा लिङ्गविरोधात् । न चाथवादत्वम् ; समवेतामिधायि- 
त्वात् । अग्नये त्वाप्रषिमाभ्यामिद्याह व्यावृत्त्या इति श्रुतेश्च । न च यथादेवतभिलय- 
वचनादविकार इति वाच्यम् ; प्रोक्षणादिमच््रस्वरूपतया तततुल्यन्याथतया च तेरेव 
न्याख्यातविकारत्वाद्वयक्तवचनाश्च बोधायनेन :-' यथाऽमरये त्वा्नीषोभाभ्यामसुष्मै 
इति यथदिवतम् ' इति । अन्ये तरु जनयत्यै त्वा संयोमीलयन्तं संयवनमन््रमिष्ा 
रोषं षिभक्तीभिमरनि सोत्रेण मन्रेण सह विकल्पयन्ति । नायं सूच्रकृतोऽ- 
भिप्रायः ; अपरथग्विनियोगात् । कथं चायमाचयैः कात्छ्येनैतं मन्रसमा- 
मनाय विनियुञ्ानो मन्रमेकं भ्रशितवानिति संभावयामः । तस्मत् सूक्तमैकमच्रयेण- 
विकतेव्यमिति। तदयं प्रयोगात्मा जनयदयै त्वा संयौम्यप्नये त्वाऽर्माषिमाभ्यमिन्द्राय 
वैरृषयेल्यादि । मखस्य रिरोऽसीति सर्वमेकं पिण्डं कृत्वा तता विभज्य द्रौ समौ कृत्वा 
तयोरक्नेयमितरं चभिमदेने नियच्छति । वैगृधसमानतच्रतवेतु पुरोडाशगणे यथा- 
भागमिख दिन्ययिन विभज्योत्तमयोरेव देवतोपदेशनं करोति नभेयस्य । तथा न 
केवल्नेयाभिमशेनं बिभागामावात् (र), 
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[सूजदाशेतमन्नेषु उपरक्षणादिपश्चभेदादिः] 

(भा) जनयत्यै त्रा संयोमी्येतावान् मन्न: संयवने उपरक्षणारथ- 
उत्तरोऽभमिमशेने विकल्पः । अभी ' षोमाभ्यामित्येवमन्तः सयवनार्थ 

एवेस्युपदेशः । यथादेवतं ° चोहः । व्या ° वर्तेथामिति हविरभि- 

घानं न पिण्डामिधानम् । अतश्वर्पुरोडाशगणे ऊहः ॥ २३० ॥ 

[उपटश्चणतारयः] 

(घु) जनयते त्वा-बिकल्पः;-तथाहि--अ्मीषोमाभ्या- 
मित्याह ्याब््ये इति ब्राह्मणे प्रथक्कृतयोदविषोराभेमशने देवतोप- 
रक्षणाथेत्वम् तत्रामीषोमाभ्यामित्यत्र त्वाश्ब्दानुषङ्गः । अत इदमम्न 
^ (रत्यादे र्वकल्पः । ग्यावृत््या इति ब्राह्मण वाक्यस्यायमभिपायः;- 
भिन्रदेवतासंबन्धितयाऽभिमशेनेन शाखीयग्रथक्षरणं मवति न दष्टर्प- 
विभागमात्रेणेति । अतो न यथाभागं ्यावर्तेथामित्यनेन विकल्पः ॥ 

[सयवनाङ्गत्वपक्चारायः, 

अभ्रिषोमा-त्युपदे शः-तस्यापि संयवने अन्वयसंमवात् । अन्यत्र 
च सूत्रकरेणाविनियोगात् । उत्तरस्यादिना पूषैस्यावसानमिति न्यायात् ॥ 

[कमेभेदेन ऊहप्रभेदाः] 

यथादेवतं चोधते :--केवरमेये त्वये तवेत्येतदन्त ; | 

असंनयत देन्द्रामे सति इन्द्राभिभ्यामिलयन्तः। उदश्चब्दश्च यथादेवत- 
सुपरक्षणपरः । इन्द्रयन्दवन्महेन्द्रशब्दस्य ° देवतामिर्देशस्य अन्वयि- 
देवतोपरक्षणार्थत्वात् ॥ 

[उ्यावतंथा्मिद्यस्य व्यवस्थातत्फर च] 

व्यावर्तेथामिति- रहः इति- नायं म्रः संसष्टापिण्डप्रथ- 

‡ अभि जनयत्यै ला संयैभीलेता +-षोमाभ्यामिलेवमन्तः-ख. 2 बो्यते- 
क. ख. ग. घ. 3 व्यावतंथाममषोमाभ्यामियेवमन्तः संयव्हनिराभे धानम् १- 

ख. ^रियादिविंकल्पः-ट. रिद्यादिमिर्विकस्पस्याभिमदौने, पा. 5 वाक्यदोषस्या- 
कः. 6 देवतादाब्दस्य-ट. 
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(सू) ` इदमहस्मेनाया अभीत्वर मुखमपोहामीति 
वेदेन कपारेभ्योऽङ्गारानपोह् षर्मोऽसि विश्वायुरि 
त्याम्रयं पुरोडाशषमष्टासु कपङेष्वधिश्रयति ॥ ६ ॥ 
९ ॥ २२१॥ 

[अङ्गारापोहनमन््रा्त्तितन्तपश्चौ | 
( भा ) कपालादङ्गारापोहनमन्नः प्रतिकपाख्योगम् । यदि न संभवति; 
सङ्कुपदेशचः ; अत ऊष्वमिद्युत्तरत्र वचनात् । 
( सू) ` एवयुत्तरमुत्तरेषु ॥ ७ ॥ ७ ॥ २३२॥ 
(सू) ° एवमनुप्ाण्यषैष्वत ऊधम कमणि क्रियन्ते 

॥ ८ ॥ ८ ॥ २३३ ॥ 
चतुविंरी खण्डिका ॥ 

जयामेय कयम अको 

(क. (्) करणायेः ; तु संसृष्टहविविमागारथः ; अतः जधिवपनात्माक् चर- 
परोडाश्चीयगणससर्गे अनेन विभागः । उश्च हविरबहुतरे ॥ 

अत उष्वेमिल्युत्तरत्र बचनादिति--अभिभ्रयणोत्तरकारमेव- 
मनुपूवण्येवेष्वत ध्वमिति वचनादङ्गारापोहनं तत्रेण॒यावत्संम- 
वम् ॥ 

 अपोहने कपदेभ्य इल्यविरेषवचनादधिश्रयणेऽष्टा कपालोष्वेति विरष- 
वचनाच्च उत्तरस्मादपि कप।र्योगादङ्गारानपोह्य तते।ऽधिश्रयणमभरयस्य । तथा 
दक्षिणस्मादपोह्योत्तरस्मादपोहतीयेव स्याषाढः । तत्र प्रतिकपालयोगं मच्राभ्यासो 
देशभेदादसम्भवात् । (र). 2 अधिश्रयतीतयन्वयः । उत्तरत्सुत्पत्यपेक्षणा हवि- 
षाम् । एवमिति मच्रातिदेशः । (र्). 8 अधिश्नयणादूर्् मे संस्काराः प्रथनादयः 
तेऽम्यषु पुरोडाशेषु एवम् अधिश्रयणोक्ेन उत्यत्तिक्रमेगव कर॑व्याः , एष्विति बहु- 
वचनमेन्द्राप्नपिक्षया । समानश्ायं न्यायस्सवेहविषाम् ; विशेषदत्रमावात् ¦ तेन 
हविगणेषु चरदोहादिव्यतिष्गऽपयु्पासकमेणेव हविष्षु ध॑स्कारा भवन्ति। अत ऊर्व 
मिति च अतः ूवंमनिभक्तलादविषामानुपू्व्यासंमवादुक्तम् । न तु तत्र न्यभ्यत्वात्। 
अते विहृतिषु सति सम्भवे पूर्वत्राप्ययेमेव न्याये द्रश्न्यः । यथा नानाबीजदिषु 
निदपाभिमरोन।दनिःम् (र). 

भी १ ~न 
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[अतिदेशकमक्रमः। 

एवमनुपूांणीत्यभ्नयस्य कृत्वा उत्तरस्य संस्कारः प्रथनादिः । 
एवेत्यवधारणदेकदेवत्येष्वपि यथा प्रथमः छृतस्तथोत्तरस्संस्कारः । एषु 
पुरोडाशेषु अन्येन हविषाऽग्यवेतेषु । व्यवाये तु वायव्यस्य पयसः 
करत्वाऽमिषारणोद्रासने 2 तत एककपारस्य सौरयस्य ; अत ऊर्ध्वमिति 
वचनात् ॥ 

[उपदेशपक्षे स्वसंमतिः] 
पूवं तु प्रोक्षणादयस्संस्कारास्तत्रेण ° भवन्ति ॥ २२२ ॥ 

(मू ) “समानजातीयेन कमेणेकैकमपवजेयति ॥२३४॥ 
[समानकमसखु ऊमव्यकस्था] 

(भा) समानजातीयेनेकपरकरिण कमंणेक्य परतिमा: । ° नान्यस्य 
(स्या) तु कत्वा प्रथनमन्यः प्रथ्यते ॥ २३४॥ 

(ङ) एवमनुपू--ऽव्यवेतेषु--यथा अश्वप्रतिग्रेष्टयादिषु । 
व्यवाये तुऽ -श्युनासीरीयादो' श्युनासारीयस्योद्रासनं कृत्वा ॥ 
समानजातीये-परिसमािः-प्रथ्यते-- अन्यस्येति केषु- 

वित्कपारु प्रथने कृते हविरन्तरस्य प्रथनम् । एवं (घु) पूर्वेष्वपि कपारो- 

1 संस्कारः कृत-ट. 2 तच्र-ख. > सम्मवन्ति-(सु. रा.) ^+ अत्वेव. 
सुत्पत्तिक्रमेण दविष्षुः संस्काराणां प्रव्रत्तिः । त एव संस्काराः किं काण्डानुरमय- 

न्यायेन एकैकत्र काण्ड कायौः १ उत पदाथोनुसमयन्ययेन एकैकस्संस्कारः सवेषु 
परिनिष्ठापनीयः १ इद्यपेक्षायामभिमतं न्यायं ददौयति ;--समान+जयति ;-- 
एकविधिचोदित एको व्यापारः (समानजातीय) कमं । तस्य वहुषु क्रियमाणस्य 
व्यक्तिनानात्वात् समानजातीयत्वाभिमानः । तेन एकैकं हविरनुसमेत्यापवर्जयति- 
निकृत्तार्थं करोति ; न तु भिज्ञजाती यैरेकैरेकेकमित्यर्थः । तद्यथा प्रथमस्य ता 
प्रथनं द्वितीयस्य करोति । तथेव क्ष्णीकरणादीनि । एवं च पदाथानुसमय एव 
सर्व्राभिमत इत्युक्तं भवति ; आह च सत्थाषाढः । मीमांसकाश्वाहुः ' संयुक्ते वु 
प्रक्रमत्त दन्तं स्यात् इतरस्य तदर्थत्वात् ` (५-२-६) इति (र) 5 नाद्यस्य 
कृत्वा भ्रधानमन्यः-ख. ग. नास्य इत्वा-ड, ¢ साभिधारणदि-ट. 7 व्यवा- 
येषु-ड. 5 शुनासीयौदौ-ड, अथंस्य-ट. 
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(द) यानि विभधन्ति सट्रत्तानि क्रियन्ते ॥२३५॥ 
[तन््रभुतानिकमौणि) 

( भा ) ̀ विमवन्तीति बहुवचनात् पृवाण्यपि सक्ृतनिरुपाभेमत्रणादीन 
पर्यभिकरणान्तानि च नानाबनिष्वपि ॥ 

[आवतेनीयकमांणि | 

अविभवतां चादृत्तिः निरुषाभिमथेनादीनाम् ॥ २३५ ॥ 

(घ्र) उर् प्रथस्मोरु ते यज्ञपतिः प्रथतामिति पुरोडाशं 
प्रथयन् सवाणि कपालान्यभिश््रथयति ॥ २२६ ॥ 

[प्रथनप्रकारः| 

(भा) यथा सर्वाणि कपालानि *प्रपरोति पुरोडाश्चस्तथा प्रथयति ॥२२६ 
(षर) +अतङ्ग ° मनपुपाृतिं °कूमेस्येव प्रतिति 

मश्वशषफमा््र करोति ॥ ४ ॥ ७ ॥ २२५७॥ 
(मा) तुङ्गः उचः ॥ २२७ ॥ 
(सू) ` यान्तं वा मन्यते ॥५॥ ८ ॥ २३८॥ 

पधानादिष्वेकेकस्य गणस्योपधाने ° समापेऽन्यस्यारम्भः ; कर्मणेति प्रकृत 
त्वात् ॥ 

विभवन्तीति-ष्वपि-वरुणप्रषा सादिषु । अपिवा पोष्ण इति 
पक्षे हविरन्तरभ्यवयेऽपि विभवतां सङ स्रयोगः० ॥ 

नी १५०५०१५ ५९ षि व 1 7 

1 प्रभवेन्ति-क. “यदि विभवर्ताति वक्तव्ये याने विभवन्तीति ` इति 
पाठः दृद्यते पुण्यपत्तनसुद्रिते. यानि कमणि सञ्क्तान्येव संवैषासुपकाराय प्रभ. 
वन्ति तानि सदेव क्रियन्ते नतवेकैकस्य ; यथा पर्थभिकरणादीनि । बहुवचनात् 
्रोक्षणादौनि च सर्वाणि ॥ (र) > यथा सर्वाणि कपालान्यभितिष्टति पुरोडाशस्तथ। 
परथयतीत्यथेः (र) अ प्रप्नोति तथा-ग. + अतुङ्गः--अनुचप्रष्ठः ; न चापूपवद- 
तिनीचः (र) 5 सनथूपा -क, ० तेऽपरयन् पुरोडाशं कूर्म भूतं सर्षन्तम् इति 
कूमछृतिसंस्तवादिव्यर्थः (र) 7 यवन्तमिज्यायाः हेषकायौणां च पयीक्त मन्यते 
ताबन्तामति शफग्रमाणविकल्यः (र) 5 परिसमप्ति-ट. ° योग इति-ट,. 
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(सू) तं न ` स॒त्रापृथुकरोतीव्येके ॥&॥९॥ 
॥ २३९ ॥ 

[पुरोडाशारूतिपक्षमेदः। 

(मा) सत्राप्रथुरतिष्रथुरित्यथः। कूमेप्रतिङृत्या विकरपः ॥ २३९ ॥ 

( घ) त्वचं गृह्णष्वेत्यद्धिः छ्ष्णी करोत्यनतिक्षार- 
यन् ॥ ७ ॥ १०॥ २४०॥ 

(भा) †अनतिक्षारयन्-यथा न पतत्युदकम् | २४० ॥ 

(स्र) अन्तरितर रक्षोऽन्तरिता अरातय इति सवण 
हर्बार्षि त्रिः “पथेभ्रि कत्वा देवस्त्वा सविता 
श्रपय लित्युल्धुकेः ° परितपति ॥ २४१॥ 

[पर्यिकरणे पक्षभेदः। 

(भा) सर्वेषां हविषां त्रिः पर्थञचिकरणं दोहयोरपि । ब्राह्मणे पुरोडाच्च- 

[विकर्पनीयोपक्षौ] 

(ब) स॒त्रापृथुः-- बिकस्पः-- यावन्तं वा मन्यत इत्यसिन् पक्षे 

कुमा्तस्संभवादश्चशफमात्रेण विकल्प्यते । अक््मप्रतिज्कव्येति केचि- 

ठान्त ; तस्याथश्चिन्त्यः । 

अक्षारयन्-- त्यद कम्--कपार्षु ॥ २४० ॥ 

सर्वेषां - योरपि- सायंदोहमप्यानीय मरद्राजमतात् । 
ब्राह्मणे-मतात्-यदप्रोडाशस्स ईश्वरो यजमानमिव्यादिषु 

1 अत्यर्थ प्रधुन कुयात् । अल्पं तु पाथेवे संमतमित्थेक मन्यन्त 

इत्यथः (र). 2 परथम्-क. भ अनतिक्षारयन् -यथा पुरोडाशमतीलख नापः 

क्षरन्ति तथा (र). + परित उस्मुकनग्रन--पयंभ्निकरणम् । तदोहयोरपि करोति 

सर्वाणीति वचनात् । तथा च मरदराजः--परयभिकरणकठे दध्युपदधातीति । तत्र 

यदाप्याहवनीये दविदधपणे भवति तदाऽपि प्रातदेौहस्य गाहपलयस्थत्वात् तेनाप्निना 

पञचभिकरणं सामथ्यत्. 5 प्रति-क. परितपति--परितस्तपति पुरोडाशाम् (र्). 

कमण 
कमा भ काणि 

६0074 ४07, 1. 10 
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(मा) महणं परदशैनग्मापस्तम्बस्य मतात् । * मीमांसकानां र द्विबहूनां 

: पुरोडाशानाम् । परितपनं-समन्ततस्तपनम् ॥ २४१ ॥ 

(द्र) अभिस्ते तुषं मातिधाभिति दर्भे"रमिञ्वल- 
यति ° ज्वाङेवो ॥ ९॥ १२॥ २४२॥ 

[अभिज्वदनमस्पशें `] 

(भा) अस्पशद्धिरमिज्वरूयाति उर्परि ज्वख्यति ॥ २४२ ॥ 

(घ) °अबिदहन्तरश्रपयतेति वाचं विद्युजते। १०॥ 
॥ १३ । २४३॥ 

[बहुवचनप्रयोगविषयः] 

(भा) अविदहन्त इत्यामीभे बहुवचनम् ॥ 
० मोत भ. भज १७५१४ ० 0 1 

(र) पुरोडाशग्रहणं प्रदशनाथम् । अतस्सर्वैषां पयभिकरणम् ॥ 
[मामासकाडशयः) 

मीमांसकानां -सानाम्--एकवचनमात्रा विवक्षाया द्विवहूनां 
पुराडाशनां पय्करणस् । प्रहृत्यथाववक्षाकारणमावात् । अतो 

न दाहयोः ॥ २४१॥ 
[अस्पृशाद्धिः इति बिरषण फलोक्तिः] 

अस्पृश्चद्धि-ज्वखयति--अभिप्ते तनुवं मातिधागित्याहान- 
पिदाहाय इति श्रुतेः ॥ २४२॥ 

[बहुवचनपिपात्तेः] 
आबदहन्त इत्याग्नीपे बहुवचनम्--पूजाथम् । पूजितो- 

॥ क 

1 मापस्तम्बस्य मीमांसकानां -क. * (३-१-१५ शबरमा). 2 बहूनां-ग 
° धुरोडाशानामेव-क. ५ अस्छशद्धिः अभिज्वल्यति दैः उपरि ज्वरयति (स) 
6 ज्वालेः-ज्वलद्धसतृणादिभिः (र). ( तामभिवासयन् विसृजत इति प्रगुक्तस्य 
वाग्विसजेनस्यायं कालः प्रदइयैते । तामभिवासयन् इति लक्षणाथे । भस्मनाभि- 
वासनतपूवेकालस्य लक्षणेवयुक्तं भवति । सेप्रेषोऽयमाभीघ्र प्र्विवक्षितबहुवचन- 
स्तस्यवात्तरत्र श्रपणवेधानात् (स). 7 क्षायम्-कर 

1111 र) 0 [वि 
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(घ्ू) आश्रीध्ो हवीर्षि सुश्ेतानि करोति 
॥ ११ ॥ १४॥ २४४॥ 

[खुश्तकरणे विरोषः। 

(भा) स चाथंकमं करोति ॥ 

(घ्र) संत्रह्मणा पृच्यस्वेति वेदेन पुरोडाशे साङ्गारं 
भस्माध्यूहति ॥ १२॥ १५॥ २४५॥ 

[अभिवासनस्वरूपादिि तस्यध्वयैवत्वं च| 

(भा) अभिवासनं--मस्माध्यूहनमुपरि पकाथंम् । तमध्वयुः ; ताम - 
भिवासयन्निति शिज्गात् ॥ २५५ ॥| 

(घ) अत्र वा वाचं षिसुजेत् ॥ १३॥ १६॥ २४६॥ 
~~~ ~~ ~~ ~ म मा 

(र) ह्याभ्रीधस्तथा श्रपयति यथा न क्षामस्स्याद्यत्ययो वा ॥ २१३॥ 
[अथकमेतो पपादनम् | 

स॒ चाथैकमं करोति- तृष्णीं सम्यक् श्रपणे करोति । 
हवीषीति बहुवचनादन्यत्रापि हविदश्रपणे यदथङ्कत्यं तदार््मीधं एव 
करोति यन्मन्त्रेण तदेवाध्वयुः ॥ २४४ ॥ 

| आध्वयैवत्वोपष्रत्तिः) 

तमध्वयुः-लिङ्खात् इति-संवपन् वाचं यच्छतीत्यघ्वर्योवाग्य- 
तत्वात् तामभिवासयन् विखजत इति तस्थैवामिवासनं कुवैतो विसजे- 
नोपदेशादाघ्वर्यवममिवापनं नाम्नीधरकम अभिज्वरनदमंमस्मनामेवाभि- 
वासनम् ॥ २९५४५ ॥ 

1 अध्यूहति अभ्वयः--अभिवासयतीलय्थः (र). 2 इदं सूरं क -पुस्तके 
न दृश्यते [ अस्मिस्तु कतमे तामभिवासयाजेति सन्नाभिवासनोत्तरकारो लक्षितो 

भवति । तेन अविदहन्तर्नपयतेति स्प्रषोऽप्यत्रोक्ष्यते {7 (र). 
10# 
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(घ्र) अद्करिप्रभ्षारनं" पात्रीनिर्णेजनं चोरमुके- 

नाभितप्य स्प्येनान्तर्वेदि तिस्रो ठकेखा रेखाते 

प्राचीरुदीचीर्वा ।॥ १४ ॥ १७ ॥ २४७॥ 
[ रेखापवगेमतिभेदः | 

(भा) प्रथने शक्ष्णीकरणं च कृतवाऽङ्गार्परक्षार्न यथा न स्पत्तसम; | 

अभिवासयन् वर्तमानेऽभिवासने समाप्ते वा प्राचीरुदीचीरिति रेखापरि 

समातिः प्राच्यासर्दाचां वा दिशि प्रागपवगों एवतु ल्ाः । 
क, क (र 

केचिन्निनयनार्थतासल्यगपवगां इति ॥ २४७ ॥ 

[अङ्शेक्चाखननोमित्तिकं उपात्तचनिमित्तमुपटक्षणम्। 

(र) प्रथनं-सगी इति-- एकस्य प्रथने हते पुनरङ्गर्म्क्षाल- 
नम् । तथा शक्ष्णीकरण च कृते हविरन्तरलेपसंसगाथेम् । रेपसंसर्गे 

हविस्संसगनिमिततं नेमित्तिकं भवंति । एवमुद्वासनावदनिष्वपि अङ्गछि- 
्रक्षालनोदकं पात्रीनिर्णेजनेन संसृज्य उस्मुकेनाभितापः कायं; 
अभिवासयन् विजत इति वचनात् बतेमनिऽभिवासने वाण्िसगेः 
समापे वा । अध्यूहनात्तरकारम् । अत्र वा वाचं विसुजेदिति वचनात् । 
अविदहन्तरश्रपयतेति मन्त्रोच्वारणेन वा वागिसगंः ॥ 

दिक्नीति- एकैकलेखाग्रसमापिः । 
किखापवगेपरिभाषाविरोचाब्दिः परिहारः पश्चान्तरारायश्च] 

प्रागपवगो एव तु ठेखाः इति-तिद्धणामन्त्यरेखा प्राच्या- 
मेव भवति । यद्यपि परिभाषायां उदगपवगैत्वमुक्तम् ; तदत्र नोपपद्यते । 
केचित् निनयनाङ्गत्वात् निनयने प्रत्यगपवगेनियमात् प्रत्यगप- 

वग इति वदन्ति ॥ २४७॥ 
1 अङ्खुलय पकषल्यन्ते येन । येन च पानी नििज्यंते तदुमयमपि 

सगीत जलम् उत्मुकेनोपरि गृहीतेन तापयति । ब्राह्मणेऽप्युक्तम् 2 प्रागायता 
तथादीचीः । ताश्वोभस्योऽपि पशचिमायामारभ्य पुवान्ता लेखा ठेखितन्याः (र), 
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(घ्र) तास्वसऽस्यन्दयलिनिनयति प्रत्यगपवर्ममेक- 
क क [१९ 

ताय स्वाहत्यतः प्रतिमन्त्रम् ॥१५।१८।।२४८ ॥ 
८ भा ) असंस्थन्दयन् यथा न निगेच्छल्युदकं ठेखाभ्यः । एकतप्रभ- 
तयोऽद्धयो जाता इव्याप्याः । 2 तेभ्योऽपनीयोत्तरपरिमरहः ॥ २४८ ॥ 
(छ) ` निनीय बाऽभितपेदभितपेत् ॥ २४९ ॥ 

इति पश्चर्विंशी खण्डिका ॥ 

इति आपस्तम्बश्रोतसूत्रूतेस्वामिभष्ये अष्टमः पटलः ॥ 

इति प्रथमः प्रश्चः ॥ 
नमन सित यी दका 

(मा) “ अथातोदशेपूणेमासौ, इमां, उत्तरेण, परथिवयाः, प्रेय, यत्कृष्णो 
खूप, अमावास्यायां, उपूतेन, सव्य, एतानिवः, अमावास्यायां , निष्टप्तं, 
उत्सं, ओषधयः, उदित आदित्ये, अत्र पूववत् , वानस्पत्याऽसि, 
चतुरोमुष्टीन् , सशुकायां, उच्चः, देवेभ्यः, आहवनीये, एवं, प्रक्षाि- 
तायां, समानजातीयेन, पञ्चवि ६शतिः ॥ 

अथात, उत्तरेण, अमावास्यायां यदहः, अमावास्यायां ख्यां, 
उदित आदिल्ये, सशयुक्कायां, आहवनीये, प्रक्षारिता्यामष्टो ॥ 

[आप्यरब्दविवरणफलम्। 
(0 क ¢ @ ०, 9 (० 

(ब) अस स्यन्द यन्-योत्तरपरिग्रहः--आप्यस्पं निनीयोत्तरं परि- 
ग्राहं परिगृहीयादिति अस्याऽऽप्यश्ब्दस्य व्याख्यानाथेम् अद्भयो जाता 

1 तासु बहिरस्यन्दयन् एकैकेन मन्रेण एकैकत्र सङकत्सङ्ृननिनयति । न तु 
एकैकत्र निनयना्रत्तिः त्रि ल्िरिखयवचनात् (₹.) 2 तेभ्यो निनीयोत्तरपरिग्राहः 
(रामां.) 8रेखासूदकं निनीय तत्र वा परथगु्सुकेनामितपेत् । द्विरुक्तिः प्रक्र 
समिसुचिका-रू. “^ पूर्वतरेवाथतोभ्याख्यत मियाशयो भाष्यकारस्य । अस्मात् 
खण्डिकासेग्रहवाक्यात् प्रश्चेऽस्मिन् १८, २३ खण्डे द्विपीयमूत्रोपकमाविल्यवगम्यते । 
खण्डिकासंगरह श्च अन्ततो वैपरीयेन कोरोऽन्यस्मिन् दशितः । अस्मिन् केम १८; 
२३ खण्डयोरुपकमोऽस्मन्मुद्रितक्रम एव इरयते, 
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अथ हितीयः प्रश्नः. 

(षू) देवस्य स्वा सवितुः प्रसव इति स्फ्यमादाय 

इन्द्रस्य बाहुरसि दधिण इत्यभिमन्न्य हरस्ते मा 

प्रतिमामिति दर्भेण संगरज्य ` ̀  अप्रेणाहवनीय 

यजमानमात्री्मपरिमितां वा प्राचीं पेदिं कराति 

॥ १ ॥ २५० ॥ 

[समामे वद्या च विराष ] 

(भा) सुववत् स्फ्यसमाग इदयुपदशः । + आहवनीयसमीपे वेदिः । 
[1 

[कि 2 17 1 

(र) इति। यदद्भयोऽजायन्त तदाप्यानामाप्यसवामिति निवेचनादकतादय 

आप्याः ॥ २४९ ॥ 

इति श्री कौदिकेनरामाभिधिता कृतायां धूतस्वामिमाष्यवरतं 
परथमे प्रश्चेऽष्टमः पटलः ॥ 

॥ समप्तश्चप्रश्चः ॥ 
[1 

[उपदेशपक्षस्वपक्चयारादयः, 

स॒षवत् स्फयसमागे इत्य॒पदेश्चः--पात्रसंमागेरूपलात् भ्रुवा 

प्राशित्रयोखि मुख्यभूतञ्चवधमेकल्वमित्यभिप्रायः । स्वमते तु भरुवभ्रा्चि- 
त्रयोः सम्मिस्समानवि धानात् स्फ्यस्य सुग्धमेकत्वविधानाभावादनियमः॥ 

आहबनीयस ्पि-दन्तरम्--अन्तरारं गाहेपत्याहवर्नाययोः 
चतुर्विशत्यादिशपक्षे 

० 9 1 क 8 

1 इदं पदं कयुस्तके न दरयते. 2 गाहेपत्याहवेनयियोरन्तरारुमहत्वेऽपि आहव- 
नीयानन्तगरं वेरेदंशयन्नपरेणाहवनीयमिति(र). 8 अपरिमितशब्दः सवेत्रोक्तास्ममाणा 
दधिकविषय इति न्यायनिदः । अपरिमितं प्रमाणाद्भूय इति कालायनः । अपरिभेत 

शब्दे संख्याया उरष्वेमिति भरद्वाजः (₹). 4 संभवेत-संगङ़्ीयात् (र). 5पक्षेऽपि-क- 
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(मा) यत्रापि महदन्तरं प्राक्तन यजमानमात्री ॥ २५० ॥ 

(घ) यथा सनानि हवीर्पि ` संभवेदेवं °तिरथीम् 
॥ २॥ २५९१ ॥ 

[संभवेदिति पदविवक्षिता्थैः] 
(भा) यथा सन्नानि हवीषि समवन्ति तथाऽस्याविस्तीणेता ॥ २॥ 

(घ) वेदेन वेदिं विविदुः एथिवीं सा पप्रथे पृथिवी 
पाथिवानि गमे बिभति भुवनेष्वन्तस्ततो यज्ञो 
जायते विश्वदानिरिति परस्ताद् ` स्तम्बयजुषो 
वेदेन वेदिं त्रिस्तमाष्टयुपरिष्टादया ॥ २ २५२॥ 

[समागरकार्मतिभेदः। 

(भा) “ संमा कृतोपरिष्टात्वनिप्रत्यवक्षणास्माक् । '' केचित् खनि 
प्रत्यवेक्षणे कृत्वा ॥ 

(वृ) “प्राक्तेन--प्रागायता । यजमानमात्री ॥ २५० ॥ 
[समा्गकारावधारणफलम्] 

 संमार्भ-त्परा्--उपरिषटद्वत्यस्य व्याख्या ;--स्फयसेमागं 
कृत्वा स्तम्बयजुष उपरिषटद्िदिसमागेः । खनिप्रत्येक्षणासाक् । स्तम्ब- 

यजुरजगं वेदिसमागीः पुरस्तादुपरिष्टादिति निर्देशात् पुरस्तात्सामिषेनीना- 

मितिवत् । उपसत्सु त्वशक्यत्वानिवतेते । संसगः स्तीणपक्षे ॥ 
[पक्षान्तरारायः, 

ऽ केचित् खनिम्रत्यवेक्षणं त्वा इति- प्तयवक्षणस्यापि 

स्तम्बयजुरङ्गत्वाभिप्रायेण ॥ 

1 तिरी - तिभ्गवस्ती्णीम् (र). 2 विस्तीी स्यात् (क). 3 स्तम्ब- 

यजुरिति अनन्तरस्य कर्मणो नाम तस्य पुरस्तादुापरिष्द्वा समां (रु). प्रातु 

इति ग- पुस्तके मूलप्रतीकम्रहणेन । तस्य॒ भाष्यप।ठसरसूचनात् प्रागायतेदयशस्य 

वित्रत्तरूपता सच्यते ग-पुस्तकानुरोधेन । अन्धेषु त्रिषु कोशेषु प्रा्तुन इति पदं 

न ददयते, 
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(भा) येन तृणेन स्फ्यमागेस्तदु्करे परक्षिपत्यन्य्ेवं विधम् ; यद 
यज्ञियस्य कर्मण इति लिङ्गात् ॥ २५२ ॥ 

(घ्र) पपूर्वाधाोदेदेविंततीयदेशाव् स्तम्बभ्युदैरति 
|| ¢ ॥ २५३ ॥ 

(भा) पूवम पू्ार्धम् । पृवीधद्विदेः शषद्धिगततृतीयदेशो? वितृतीयदेशः 
तस्मात् । स्तम्बयजुरिति तृणस्य छिन्नस्य पांसूनां च नामधेयम् ॥ २५२॥ 

(घ) परथिव्ये वमोसीति तत्रोदगग्रं प्रागग्रं वा 
दर्भं निधाय परथिषि देवयजनीति तस्मिन् स्फ्येन 
प्रहत्य अपहतोऽररुः प्राथेव्या इति स्फ्येन सत॒णान् 
पांपूनपादाय व्रज गच्छ गोस्थानमिति हरति । 
व्षेतु ते चौरिति वेदिं प्रत्यवेक्षते यजमानं बा 
॥ ५॥ २५४ ॥ 

उत्करेतणपक्षेप्रमानोपपत्तिः] 

(रु) येन वणेन लिङ्ादिति--यक्ञसंबन्धिद्रव्यस्य इतप्रयोजनस्य 
सामान्येनोत्करे प्कषेपरूपप्रतिपत्तेः सिद्धवदनुबादात् ॥ २५३ ॥ 

इष -- देशः ; -- स्तम्बयनुप्तत्ापि । ईषद्िगतत्रतीयदेशो 
वितृतीयदेशः । तस्मात् देशात् । 

[नामधयत्वप्रयोजनम् ] 
स्तम्बयज्ञ- नामधेयम्- तस्मादुपसतस्वपि स्तम्बयजरशब्दो 

उख्यः ॥ २५३ ॥ ॥ 
# यणी 111 मण ` १ 

© = (न 1 वेदेः पू्ोधौत् । तव्रापि विगतवेदितृतीयदेशात् । पूवं वेदितृतीं हित्वा 
मध्यमस्य वेदितृतीयस पूवोधोदिति यावत् (र). 2 स्तम्बयज॒रिति सतृणा; 
पांसवोऽभिधीयन्त तदयोगात्कमं च कचित् (र). 3 देरोऽपि-गः 
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_ [प्रत्यवेक्षणे शेषः] 

८ भा ) प्रत्यवेक्षणं तस्मिन्नेव देरे ॥ २५४ ॥ 

(घ) ` बधान देव सवितारत्युत्तरतः पुरस्तादित्तीय- 
देश्चे उदण्दरिपदे अपरिमिते वा बेदेनिवपति ॥&॥ 
॥ २५५ ॥ 

(भा) बधान दैव सवितरित्यत्तरतो निवपति । कस्योत्तरतः £ यः 
पुरस्तादित्रृतीयदेशो वेदेस्तत्समीप उत्तरतः । समीपसप्तमीयम् । उत्त 
रतो वितृतीयदेश्चस्य समीपे । कियत्यध्वनि निवपति ? द्विपदे अपरि 
मिते वा । उदगिति कतुसखवादः । पुनवेचनाददख्छुखो निवपति 
॥ २५५ | 

(सू) स “उत्करः ॥७॥ २५६ ॥ 
(भा) त न्युप्तमुत्करम् ॥ 

(घ) अररुस्ते दिवं मास्कानिवि न्युप्तमाग्रीधोऽञ्ज- 
लिनामि“गृङ्ञाति ॥ ८ ॥ २५५७॥ 

[परत्यवश्षणेव्यवस्था] 

(रु) प्रत्यवेक्षणं तस्मिन्नेवदेशे - वेदेः । उपसत्यु स्तीणंपक्षे यज- 
मानमेव प्रत्यवेक्षते ॥ ५ ॥ २५४ ॥ 

ह [उद ख्खत्वरखाभः, 

पुनवे-इरसो निवपति--उत्तरत इति सिद्धे उदगिति पुनवै- 
चनाइदच्छखो निवपतीत्यथेः ॥ २५५ ॥ 

1 क १ व री क क न 

@ = ८ 

1 एतदुक्तं भवति-प्रवे वेदितृतीयं हित्वा अनन्तरदरदुदणग्दिपदे ततेोऽधिके वा 

देशेऽतीते निवपतीति । वक्ष्यति च मह वेद्यां चात्वालात् द्वादशसु प्रक्रमेषु प्रदयगुत्तर 
स्तावयवाध्वन्युदग्यथा चात्वाल इति (₹). 2 यत्र न्युप्त स्तम्बयजुः स देश उत्कर 
इयथः (र). 3 याजमनि तूत्करमभिगृह्यमाणमिति तात्स्थ्यामिप्रायं वेदितव्यम् 
(₹), 4 उत्करे न्यु स्तम्बयद्गरज्लिना गृह्णातीत्यथेः (र). 
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[अभिग्रहणस्वरूपम् | 

(भा) अमिग्रहणम्-उपयज्ञखिनाऽचास्यमानस्य श्रहणम् । 
(घ्र) `एवं दितिं दृर्तीयं च हरति ॥९॥ 

॥ २५८ ॥ 

(घ्र) तृष्णीं चतुर्थं \हरन् स्थं दभेशेषे हरति ॥ 
॥ १० ॥ २५९ ॥ 

इति प्रथमाखण्डिका ॥ 

पयसययरमयधभ पि 

(सू) अपारुरुम देवयजनं पृथिव्या इति दितीये; 
2 प्रह रणोऽररधयां मापप्तदिति तृतीये । अपहतोऽररुः 
पृथिव्ये देवयजन्या इति दितीयेऽपादानोऽपहतोऽ- 
ररः परथिन्या अदेवयजन इति तृतीये ॥ १॥ 
॥ ११॥ २६० ॥ 

(घ्र) अवबादर्रक्ष इति द्वितीये निवपन *आभ्नी- 
धोऽभिगृह्णायवबादोऽषश्च स॒ इति तृतीयेऽव- 
बाढा यातुधाना इति चतुर्थ॥ २। १२।। २६१ 

(घ्र) द्रप्सस्ते यां मास्कानिति *ख्निं प्रत्य- 
__ क्ष्य स्फ्येन वेदिं "परिगृह्णाति वसवस्त्वा स्फ्येन वेदिं "परिगृह्णाति वसवस्त्वा 

 [अभिग्रहणेविशेषः) 
(वु ) अररुस्ते इत्येकवचनात् सतृणपांसुयुक्तस्य देशस्यामिग्रहणम् ; 
उत्करममिगरृ्यमाणमिति दरोनादचाजमाने । अभिग्रह-णम् ;--दिवः 
पयेबाधन्तेति दशेनात् ॥ २५७ ॥ 

1 एवं त्रयो हरणपयोया भवन्ति (सु) . य्रहियते येन मचः प्रहरणः 
तथाऽपादानः (र्). $ उननिघ्र्रहणमव्यामेोहार्थम् (र). ५ यतः पांसव उपा 
स प्रदेशः खनिः (र). 5 परिगरृहणाति-परितः स्वी कार चिह्नं रेखादि करोति (र). 

नि 1 
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(सू) परिगृन्तु गायत्रेण छन्दसेति दक्षिणतो ` रुद्रा 
इति पथादादित्या इत्युत्तरतः ॥ १३॥ २६२॥ 

[सेदेअपामुस्परौनेमतिभदः] 

(मा) एकस्मिनेव > रेदरेऽपासुपस्पशेनमिति न्यायः । बहुरुदरऽष- 
तयुपदेश्चः ॥ 
(सू) अपारुरूम देवयजनं पृथिव्या अदेवयजनो 

जहीति स्फ्थेनोत्तभ्मां त्वचश्रुद्धन्ति ॥ २६२ ॥ 
(सू) ^सथुद्धतस्या्नीध्र उत्करे त्रिनिंवपति ॥ १५॥ 

।॥ २६४ ॥ 

(दरू) इमां नराः कृणुत बेदिमेतं देवेभ्यो जुष्टामदित्या 
उपस्थे । इमां देवा अजुषन्त बिश्व रायस्पोषा 
यजमान विश्चन्त्विति ° सप्रष्यति ॥ ६ ॥ १६॥ 
॥ २६५ ॥ 

[न्यायोपदेश्पश्चयोः प्रव्येकमाशयः 
(त जा ७.९ ८. ते 

(व) एकस्मिन्नेव रद्र अपायुपस्पशनमिति न्यायः इति- 
शेद्राक्षसेल्यत्र मीमांसकमल्या आभनेयमितिवदेकेदेवतासेबन्वित्वावगमात् 
रुद्रास्त्वा परिगृहन्स्विति बह्ुरुद्रसम्बन्षे नापामुपस्परैनमिति ॥ 

बहुरुदरऽपीत्युपदेश्चः इति -- मारुतवेश्वदेववत् बहुरुद्रसम्ब- 
न्धस्याप्युपपत्तेः । ननु एकस्य बहूनां वा संबन्धिनियमेन व्ुमहैति 
शेदशचब्दो नानियमेन वैषम्यात् £ सत्यम् ; एकेन रोद्शब्देन एक 

1 रदास्त्रेयत्रनापामुपस्यशनम् ; रद्रासुपकारात् रखूगणत्वा्च । तद्धि 
कूरेकरदार्थकर्मविषयमिति ब्राह्मण्रसिदधः (र). ° रोद्रे-ग. 9 उत्तमां त्वचं-- 
वेदिभूमेरुपरितनीं खदम् (र). ५ सुडतम् (र). 5 सेत्रेष्यतीति परिस्तरणसंप्रषे- 
णव्यास्यातम् । अथवा परिकर्मिणश्च वेदिं कुर्वन्ति ; सौभेकेऽस्मिन् सम्रैषे तथा 
द्रीनात् (स). 



156 ्रीरमाभिचिद्ृत्तिाहितधूरतस्वामिमाष्यभूषिते [खं. २, सू. ७, 

[इमां नरा इत्यादेरध्वयैसंस्कारता] 

(भा) स्वयमास्मानमनुजानीयादिति ` लिङ्गात् । स्वये वा आलमसंस्कारो 
वििङ्गेऽपि ॥ २६६ ॥ 

(घ्र) देवस्य प्वितुस्सवे इति खनति अङ्कां 
व्रथङ्कलां चतुरङ्लां ° यावत्पाष्ण्याः ° शुद्धं तावती 
+पृथमात्रीं रथवत्मेमात्रीं ° सीतामार््री प्रदेश्च- 
म्रीं वा ˆ पुरीषवतीम् ॥ ७ ॥ १७॥ २६६ ॥ 

(वु ) एव सेबन्धोऽभिषातव्यः अत्र तु नेकं रोद्रमुपादीयते ; सवाणि 
रद्राण्युपादीयन्ते । ' तस्मतीत्य्थं॑शब्दपयोगे असमानार्थानामपि 
सरूपाणामेकशेष इति बहवो रैद्र्ब्दाः। अथवा निमित्तगतसल्याया 
अविवक्षा हविः क्षायतीतिवत् ॥ १२६२ ॥ 

[अध्वयुसस्कारतनिवौहः] 

स्वयमात्मानम तुजानीयादिति रिङ्धात्। स्वयं॑वा- 
प्ाप्तकारे शोडभिप्रयेण प्रेषाथत्वामावात् । अथवा--आत्म- 
संस्कारो बिलिङ्खेऽपि-परेषार्थेऽपि पेषरिङ्गाविवक्षया अध्वर्युसंस्कारो 

क ० (० मन्त्रोच्चारणेनेति ॥ २६५॥ 

तत ण वथ भद ७० णोति कक् कभभ 

1 सूत्रकारलि-क. 2 लांवा-क,. 3 पाष्णि--पादस्य पश्चिमभागः तस्य 
यावान् जङ्घो भागस्तत्वत्खनति (र). 4 एथमात्रं--्रयोदशाङ्कुकमिति बोधायनः (र). 
° फाल्कृष्ा रेखा सीता (ए). ० परीष--जलद्रौ खत् (कपरदिस्वामी) ! पांुः (र); 
7 तत् ग्रथ शब्दप्रयोगे-ध. 58 २३७तमे सूत्रे (यु. रा.) अध्वधुणा वेदेरप- 
रितनां भूमित्वचमुद्धतामापरौघ्र उत्करे निवपति । इत्यधिकं दृस्यते ङिखितपुस्तकेषु 
तन्नोपलभ्यते . 9 नुजानीयादिति सूञ्रकारणिङ्गात्-क., 
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[खनित्व्यवस्था] 
(भा) खननमा्रीभ्रकमे । प्रथो हस्ततलम् । ̀ सीता 2 क्षैः ॥२६६॥ 

[खननेप्रमाणव्यवस्था] 

(घ्र) नैता मात्रा *अतिखनति ॥ १८ ॥ २६७ ॥ 
(भा) अतिखननप्रतिषेधाघत्र द्वबङ्कुखदयोभुपूयेन्ते ° तत्रादोष इति 
केचित् । अतीव्येतानि न खनति ; अर्वांगन्यदपि प्रमाणं छभ्यत इत्यपरे । 

(घ) दक्षिणतो ° वषींयसीं प्राक्प्रवणं प्रागुदकप्र- 
वणां वा ॥ ९॥ १९॥ ॥ २६८ ॥ 

इति द्वितीयाखण्डिका,. 
शानं म वार्यम (चमन 

(भा) दक्षिणतो वषीयसीं पुरीषेणोच्छताम् । 
(घ्र) ` प्राओ्रौ वेघंसाश्वुन्नयति प्रतीची श्रोणी 

पुरस्ता्दहीयसी पश्चात्प्रथीयसी म्ये " संनत- 
तरा भवति ॥ १॥ २०। २६९॥ 

(व) खननमाग्रीधकर्म-- इमां नरा इति सेपरेषर्थे परकगत्वाव- 
गतेः एकस्मिन्नप्याभरीप्रे बहुवचनं तु पूववत् ॥ २६६ ॥ 

[नियमाभावपक्चोपपात्तः] 

द्ङ्कादिविधानदिव नियमे सिद्धे- 
अतीलयेतानि न खनतीति-इत्यपरे--पादेशमात्रादधिके न 
1 सीता च-ग. 2 क्षी-क. आक्षः-ख. ग. 3 उक्तासु मात्रासु 

याया मात्रा अङ्गीङृता तन्तामततौलखय नखनति न्यूनत्वे ठु नातेव देष 
इति भावः (र). +न पूयन्ते-क. 5 तत्र दोषः-ग. 5 पुरीषभूस्रा यथ 
दक्षिणत उन्नता तद्धासाच् प्रकंप्रवणास्पात् तथाकरोती्यथेः । तथाच श्रुतिः :-- 
यथा वै दक्षिणः पाणिरेव देवयजनमिति (र). प्प्ानलौ-क. 5 प्रा्ावुन्नयति 
अभित आहवनीयसुन्नयात--उदृहृति । श्रोणी च प्रतीच्यावभिवोगाहपल्यम् (सु). 
° अहीयसी-तनीयसी (र). 10 सन्नमनं शत्व व्याख्यास्यते (र). 
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(भा) अहीयसी--तन्वी ॥ २६९ ॥ 

(सू) यन्मूलमापशेते स्फ्येन तच्छिनत्ति न नखेन 
२॥ २१॥ २७० ॥ 

[नखप्रतिषधस्यभावः] 

नखप्रतिषेषाद्वास्यादिसहकारि स्फ्यस्य स्यात् ॥ २७० ॥ 

(घ्र) यत्पुरीषमतिशेते उत्करे तन्निवपति ॥ २॥ 
|| २२ ॥ २७१ ॥ 

(प्र) ` आहायंपुरीषां पशुकामस्य इयात् ॥४।२२॥ 
॥ २५७३ ॥ 

(भा) यस्या मूमेराहरति तां खनति मत्रेण ॥ २७२ ॥ 

(वु) खनतीति बङ्खदिपरिमाणनियमो नास्तीति केचित् ॥ २६७ ॥ 
नखप्रतिषेधा-स्यादिति--स्प्येन तच्छिनत्तीति विधाना- 

दन्यस्याप्राप्तावपि नखप्रतिषेधाद्वास्यादेरपि सहकार्तिन प्रातिः °तत्र 
तत्र नखप्रतिषेषात् अन्यत्र विधृत्यादौ नखपापिः ॥ २७१॥ 

यत्पुरीषमतिशेते--रीषबाहुल्ये एकदेशस्योत्करे निवपनम् 
॥ ९४७९ ॥ 

[ नखप्रतिषेधस्वारस्यम् | 

आहाय॑पुरीषां --अन्यतः पुरीषमाह्त्य यस्या वेदेः करणं सा 
आहायंपुरीषा ॥ 

यस्या-मन्त्रेण--स्प्यादानाईि इमां नराः इणुतेत्यन्तं वेदि- 
देशे तवा पुरीषाहरणस्य स्थाने देवस्य › सवितुरिति खनति । ततः 
पुरीषमाह्ध्य वें च उङ्गलदिपर्मिणं न्युप्य दक्षिणतो वर्षीयसी 
प्राक्प्रवणामि्येवं करोति ॥ २७३ ॥। 

1 आहार्यं पुरषं देशान्तरा्स्याः सा तथोक्ता (र). 2 अत्र नख.- व. 
तत्र नख-क. ॐ सवितुपरिति-क 
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( घ) यस्प्राकलननात्तत्छत्वा ` यदाहरेत्त  न्मन्त्रेण 

खनेत् * ॥ ५॥ २४॥ २७४ ॥ 
(द्र) ब्रह्मञ्त्तरं परिग्राहं परिग्रहीष्यामीति ब्रह्माणमा- 

मन्थ स्फ्येन वेदिं परिगरृह्णात्युतमसीति दक्षिणत 
ऋतसदनमसीति पश्चाहतश्रीरसीस्य॒त्तरतः ॥ २५॥ 
॥ २७५ ॥ 

(घ) “विपरीतो °परिग्राहाषिव्येके समामनन्ति ॥ 
॥ ७ | २६ ॥ २७६ ॥ 

(भा) यत्राविहृतेऽमो वेदिः तत्र विपरीतौ परिभाहौ° ; तेऽभिना 
प्रश्चोऽजयन्निति ' सिङ्गात् । 
(सू) धाअि स्वधा अक्तीति प्रतीचीं बेदिं स्फ्येन 

° योयुप्यते ॥ ८ ॥ २७ ॥ २७७॥। 

(वृ) यत्राविहतेऽग्नो-परिग्राहौ ईति--मन्त्रविप्ासः । 
तेऽभरिना प्राश्चोऽजयन्निति लिङ्घादिति-तेऽभिना प्राश्चोऽ- 

जयन् वघुमिदक्षिणा इत्यादि ° यस्येवं विदुषो वेदिं परिगरहाती्यन्तेन 
वस्वादिदेवतासम्बन्धिपस्िहस्य अ्िसाह चयात् । अम्मयभावे ऋतम- 
वीत्यदििपरिग्रहः पश्वादौ ॥ २७६ ॥ 

1 कृत्वा ऽऽदह-क. 2 तं मन्नेण-क. 3 प्राक्खननात यदाहरेत्पुरंषं तत 
खननमन्त्रेण खनेत् । तद् तु द्वथङ्घलादिनियमे वदयां पुरीषे भवति (₹). “ विपरीतत्वं 

मन्त्रग्यल्यासात् (र). 5 परिग्रह वेके-ख. ॥ खदरदत्तस्य चेतदनुवदे ° अन्यत्र 
नेयमः ' इदययधिक तत्तु क्रापरि कोरे न इदयते १ 1 एतद्ध ष्यं इदत्तः खण्डयति ; 
"ग्रहृतौ वुल्याथयोधभयोः प्रकृतिव द्विङ्ृतावपि तुल्यवतप्रततिरनिवारणात अथवाददिव 
प्राग्सागपरिग्रहार्थायाः प्रागमिना परिग्रहस्तुतेरुभावपि परिप्रा्ौ प्रयविरोषात् । 

विरेषे चेत्तरपरिग्रिपाग्भागपरिप्रहभरसङ्गाच्च तस्माततुल्यवद्विकस्थस्सवत्र ` इति । 
8 प्रतीची -अल्यगपवगाम् (₹). 9 योयुप्यते=निम्नो्नतसर्माकिरणाथं घद्र्यति, 10 इ्यादिः, 
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(भा) प्रतीचीं - प्रत्यगपवगांम् योयुप्यते 1 घटयति ॥ २७७ ॥ 
(सू) उदादाय पृथिवीं जीरदादुरिति बेदिमसुबी- 

क्षते ॥ ९॥ २८ ॥ २७८ ॥ 
(भा) अनुवीक्षते -पुरस्तादारभ्य प्श्चात्समाप्यते ॥ २७८ ॥ 
(सृ) पशारथं बेदेविंतृतीयदेशे स्फ्यं तियेशवं स्तञ्ध्वा 

सप्रष्यति प्रोक्षणीरासादयेध्मावहिंरुपसादय स्च च 
७ अ, क, वि सवथ सं म्रद पतली “सन्न्याज्येनोदेहीति ॥ २७९॥ 

(भा) एकवचनेन द्विभायेबहुमाययोरपि। पली*संनदयेति आसरी धरसंस्कारः। 
लः नकत प त-न १ यण 

(वृ) प्रतीचीं-षटयति--षद्रनं प्रत्यगपवगेम् ॥ २७५७ ॥ 
अनुबीक्षते-समाप्यते --धट्नवत् ॥ २७८ ॥ 
एकवचनेन-सनद्येति -- अनेकपलीकप्रयोगस्यापि प्रकृतिला- 

दहासमवात् । न चेकपलीक एव मन््रन्यवस्था ! यथा अभि गृहामील- 
स्स्कालयाम् । परेषकारे पलीनामपि स्िहितत्वात् असमवेतत्वेन 
पलीसंस्कारत्वामावात् । न च पारामन्त्रवत् प्रहृत्यथेः ॥ 

अग्रीधर्संस्कारत्वात्- मेषस्य ॥ २७९. ॥ 
1 पि 1111 

0 (0 क च, 

1 घटयति-क. 2 पश्वा वेदेरेखयादिः पूवोधदवेदेरिादिना व्यास्यातः । 
पाश्चालं वेदितृतीयं हित्वा मभ्यमस्य वेदितृतीयस्यापराधे इत्युक्तं भवति । पराथत्वा- 
तस्ेषस्य आम्ीधर एतानि कमौणि कुर्यात् । अध्वथुरेव वा करोति । सेप्रेषे पराच 
पादानात् । आभरीघ्रोऽरमानम्. *आमीप्रो हवीरषाल्यादिवच विकशेषावेचनात् । स्वयमा- 
त्मानमचुज्ञानयिदिति न्यायेन अत्सन्यपि संप्रेषोपपत्तेश्च । न चैवं संमरेषानर्थक्यम् ; 
करसस्कं राथत्वात् । ' इलयाहानुपूतैताये › इति श्रुतेश्च । उक्तं च कालयायनमारद्राजा- 
भ्यामपि । पर्ीद्धित्ववहुत्वयोरपि परली सन्न्येयविकारः प्रकृतावृहम्रातषेधात् । न 

च संपरषस्य निढृत्तिः पलीप्रातिपदिकथसमवये तद्रुणसंख्याविरोधमत्रेण मच्रवाध- 
स्यायुक्तत्वत् । जतिसंख्याविवक्षयाऽपै कथं चिदेकवचनोपपत्तश्च एवं च प्रकृतिसिद्ध 
स्यैव।स्य विड्ृतावप्यनूहः (र). 
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[सस्का्यान्तर पेषवचन सपल्लीयविरोषादिः। 

(भा) आससतस्कारो वा न पलीसंस्कारः । 'वतेमानोऽप्यसुप्या अर्थ 

प्रयुक्त ° इत्यग्रहणात् जा्यभिघानम् । क्रमेण सन्नहनम् । युक्ताम 

इत्यावृ्तिः । श्पनीये तु होमाङ्गत्वात् मामूढावृ्तिः गुणवशेन प्रघा- 

[सस्का्यान्तरम्ष्वयरिव्यत्रहेतुः] 

(ब) आत्मसस्कारो बा--अध्वर्योः -- स्वयमासानमनुजानीया- 
दितिवत्* । अत एवानिकपलीकपभरयेगेप्यन्यतरसंस्काराथंतया एकवच- 

नान्तस्य प्रयोगः । ४न च प्ली संस्कारः ॥ 
वा रिषे पकवचननियमोपपत्तिः] 

वतेमानाप्य-भक्नम्--एकवचनान्ततया वतमानस्वात्व- 

मुष्याऽ अथ प्रयुक्त इति विरेषाग्रहणम् । तस्मात् पलीजात्यनुवादया- 

देकवचनान्त एव 7 स्वेथा प्रेषः ॥ 
क्रमेण संनहनम्--अनेकपर्लकि । 

[पासङ्किकोक्तिः] 

युक्ताम इत्याद्त्तिः--सेहितपलीसंस्कारसात् । पलीमन्र- 

निरूपणमसङ्गादन्यदप्युच्यते ;-- देवपलञयुपस्थानस्य चेन्दराणीवेत्यस्य 

चान्रत्तिः॥ 
[सपल्लीये आवृ्तिषिरहोपपादनम् | 

संपलीये तु--नैवम् । होमाङ्गत्वान्माभुदाडइत्तिः-रन्या- 
य्यस्वादिति--यचपि संपली पर्येति मत्रे पलयाः फकाशंसनं विव- 

क्षितम्; तथाऽपि संपल्ीयं॒जु्ोतील्येकस्य होमस्य जदृ्टाथल्वेनोप- 

देश।त् तत्साधनलान्मन्रस्य अनेकपलीकेऽपि नादृत्तिः । सवेपनी- 
[1 

1 वक्षमानस्याप्यवक्षमानस्यपि-ट. (र) 2 इत्यथग्रहणात्-क. ख, 

8 संपल्लीयतु 2. “4 अपरलीसंस्कारः अत एव-कं. 5 नप्ली सस्कारः-घ. ट 

6 सुष्मा-ख. असुष्या १ प्रयुक्त. 7 सवेदा-घ. सवत्र -क. 

310 एषम ९01. 7, 11 
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नावृततरन्याय्यत्वात् । जात्यामिधानं उदस्य चामावा माभुदावाधः 

प्रकृताविति ॥ २७९ ॥ 

(घ) अपिवान संपेष ` व्रूषात् ॥ ११॥३०॥ 
| २८० | 

(भा) असपेषपक्षेऽध्वथुरेव करोति ॥ २८० ॥ 

(घ्) प्रोक्णीरमिपूर्योदश्चं > स्प्यमपोद्य दक्िणिन 
स्फ्यमः सेचृष्टा उपनीय र्प्यस्य वत्म॑न् सादयत्यु- 
तसधस्थति “द्वेष्यं मनसा ध्यायन् ।॥ ३१।२८१॥ 
[अभिपूरणनादनोक्तिफरुम् उदसनादिकता च 

(भा) अभिपूरणसादने इष्मादिपरोक्षणर्थे | तस्मान्नावभृथे अवेदि- 

(घ) फलाशासना्थल्रेऽपि 3 त्रस्य तद्वशेन प्रधानमूतहोमावृत्तरन्याय्य- 
त्वात् । ततः; - 

[उहापत्तिपरिहदारः) 

ऊहस्य चाभावः-प्रकृताविति--उहम्य चाभावः प्रकरति 
त्वात् ॥ २७९ ॥ 

[अध्वर्योः कैतव हतुः] 
असपैष-करोति-परमेषाभावात् । 

[पक्षान्तरे फलम्] 

अभिपूरण-न्नात्रभृते अगेदिपक्षे-गेदिपक्षे तु बर्हि्रीहि- 
प्रक्षणार्थे कतेव्ये । 

1 तदा तु परानधिकारादाष्वभवाण्येव कर्मागि-(र). 2 स्पथमुदशं कर्ष्न- 
पोहति । स्पयस्य वत्मक्निति वचनात्. ऽस्पृ्वा-ख. 4 यजमानराच्चुम् । 
पाप्नापि शनः हिंपक्रतवात् पाप्मानमेवास्य भ्रातृभ्य हन्तीति जिङ्गाच्च। मनक्षा 
भ्धायश्निति व्थाख्यतं प्र् -(र). 5 गुणवदेन-ट. 
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पक्षे। ' तन्मध्यपतितान्युदसनादीन्या्ीघम्तदङ्तात् । यजमानद्ेष्यस्य 
ध्यानम्। नचाभिः चाराम् ॥ २८१॥ 

(ष) शतभुष्टिरसि बानस्यत्यो द्विषतो वध इति पुर 

स्तात्प्रत्यश्चयुत्करे स्फ्य दस्यति देष्यं मनसा 
ध्यायन् ॥ १३॥ ३२॥ २८२ ॥ 

द्वष्यनिंणायकम् ] 

(भा) पुरस्तादुल्करम्य प्रत्यश्रं प्रत्यगम्रमुदस्याति-परित्य जति । 

सवेत्र तु पाप्मा द्वेष्यः | +व्याद्ृ्ति पाप्मना आतृत्यण 

गच्छतीति शङ्गात् । 

[आश्रीघ्स्य कते हतुः] 

(ब) तन्मध्य-भीघस्तदङ्गत्वात् -- प्रेषितकमेगणमध्यपतितान्युद - 
सनसमागप्रहरणादीनि प्रषितकमाङ्गभूतान्याभ्रीधर एव करोति । 

देष्यविश्लेषनिरदैराह तः. 

यजमानदेष्यस्य ध्यानम् -ऋतसघस्थेत्या्वयवेऽपि करमणि 
स्फथमुदस्यन्नित्यारम्य शुचैवेनमपयतीति फललाननात् | सव्रफलानां 
यजमानाथेस्वात् ॥ 

[अभिचागथत्वाभावापपात्तः, 

न चाभिचाराथेमू--उदसनस्य नित्यलात् नामिचारकामना | 
निलये फरभिद्धेः द्वेष्यस्य ध्यानमङ्गम् ॥ {८१ ॥ 

सवेत्र- लिङ्गादिति -- ° पाप्मना आतृव्यणति समानाधि- 

करणस्य नित्यसिद्धस्यापि पाप्मनो द्रेष्यत्वात् । मन्त्रस्य च 

नित्यप्रयोगाथम् ॥ 

1 तन्मध्व्रपत्ततान्याभ्चाध्र-घ. तन्मध्य नितो १ दनान्याप्नीध्र-ग. नन्मध्प्र- 

पतितान्युदसनाबादीन्याभ्रीध-क. '°पूरणर्थ-ग. >श्रदयगत्रपिसुदस्यति (₹). 

4 व्य ब्रतमेव-ख. 5 पाप्मनेवयाद-ग्रयोगाथमिखन्तं ध्र स्त न हर्यते. 

4 
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(भा) तस्य ध्यानमिल्युपदे्ः ॥ २८२ ॥ 

(सू) ` नानवनिज्य हस्तौ पात्राणि पराहन्ति ॥ ३३॥ 
(घ्र) हस्ताववनिज्य स्फ्य प्रक्षालयत्यग्रमप्रातिमृशन् 

॥ १५॥ २४ ॥ २८४ ॥ 

(घु) उत्तरेणाहवनीयं प्रागग्रमिष्साबर्हिरुपसादयति 

दक्षिणमिध्मयुत्तरं बहिः ॥ १६॥ ३५ ॥ २८५॥ 
इति तृतीयाखाण्डिका 

[निषधस्य प्रङतसंगतिः कतैव्यं च] 
(भा) अभिमर्शनं पराहननं तत्राणां अन्येषां न °कराति 

प्रक्षाल्य तु पाणि ̂  स्फयप्रक्षारनस्य विधिः ॥ २८५ ॥ 
इति अपस्तम्बश्रोतसूत्रे धूतैस्वामि भाष्यसहिते द्वितीये प्रसते श्रथमः पटलः ॥ 

[भाष्यकारारायः. 

(र) तस्य ध्यानमित्युपदेश्च इति-- स एवध्येय इदयुपदेशः । 
स्वमते तु रचैवेनमपेयतीति रिङ्गात् दविष्यस्य ९ भातृव्यस्यापि ध्यानमिति 
तदक्षे ॥ २८२ ॥ 

त [मनन्त 
अभमश्चन-अन्यषा न करयत--स्प्यस्यापसादन छत 

पाणिपक्षारुनासूवै पात्राणाम भिमशेनं न कुयौत् ॥ 
५. [विधिप्येवसानम् 

प्रक्षाल्य तु-पिधिरिति-अग्रमपरतिमृशननिति विधिः ॥२८५॥ 
इति भ्रीकौशिकरामामिचिद्धिरचितायां धरतैस्वामिभाष्यवृत्तो द्वितीये प्रथमः पटलः. 

० 1 स्पयप्रक्षाखनमपि अवनिक्तदस्तेनेवे यत्रासंदेहार्थ पुनर॑स्तावनेजनवचनम् (र) 
2 पराघातः.-क, ° षांकरोति.-ख. + पाणी.-ग. ° मनुष्यस्यापि-क. घ. 
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(घ) "पतनीसंनहनमेके पूवं समामनन्ति स्क्सं 
माजेनमेके ॥ १ ।॥ २६ ॥ २८६ ॥ 

(भा) कत्वा सन्नदनं सुक्संमार्गोऽगप्रहरणान्तः ततः पन्या गाह. 
पत्योपस्थानादि ॥ २८६ ॥ 

(घ) धृतचीरेताभि्वो थति देवयज्याया इति सुच 
आदाय प्रत्युष्टग् रक्षः प्रत्युष्टा अरातय इत्याहवनीये 
गारपत्ये बा प्रतितप्यानिितास्स्थ सपलक्षयणी- 
रित्यभिमन्त्रच बेदाग्राणि प्रतिषिभज्याग्रतिविमनज्य 
वा तैः संमा प्राचीरुदीचीर्वोत्ताना धारयमाणः ॥ 
॥ २ ॥ २७॥ २८७॥ 

(भा) सह 2 सवेण प्राशित्रहरणेन च २ सचां सवैसंस्कारः । 
[संनहनप्राथम्यप्रयोजनम् | 

(वृ) कृत्वा सन्नहनं- प्र स्थानादीति-- संनहनमात्रंः भरति- 
कष्यते पलीसनहनमेके पूवेमिति । अतः प्रायणीयादिष्वप्युपस्थानादि 
क्रियते सनह नाङ्गत्वात् । 

सखक्सभागेद्चवसदहभावनियमप्रमाणादि 

सह सवण-सस्कारः--सचस्समाष्टे खुवमग्र इते क्रमावधा- 

नात् । सच आदयेत्यादिषु सखक्शन्द उपरक्षणाथंः । एतावसदता- 

मिति लिङ्गाच्च । सरवतुस्यतया समार्गोपदे्ात् प्राित्रहरणस्यापि सवै 
संस्काराः । यत्र तु पाशित्रहरणस्येव समागेः तत्र घृताचीरित्यस्य 

निवृत्तिः घृताक्तत्वाभावात् । 
1 थद पल्लीसन्नहनं पूर्वै तदा संप्ेषनिष्त्तः कम विरोधात् , इद्याहानुपूवेताये 

इति लिश्गविरोधात् तूष्णीं यवमयमिति लिङ्गाच्च (र). 2 घ्ुवेभ्राशिचहरणयोरपि 

सहश्चभ्मिरादानं प्रतितपनं च तयोरपि संमागवचनात् । प्राचीसदीचैर्वेदयग्रविकल्प 

उपमृतोऽन्या धाम् तस्या उपभृत उदीचीमिति नेयमात् (र). 3 सुचासंस्कारः--ग. 

+ स्थानादिति £-ग. 5 माच्नप्रतिक्षः-ख. ग. घ, 
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(मा) प्राचीरुदीचीरि्यग्र नियमः ॥ २८७ ॥ 

(चू) ° उपभृतमेवोदीचीमिल्येके ।' ३॥ २८८ ॥ 
(घ) गोष्ठं मा निगक्षमिति सुवभग्रर^न्तरतोऽभ्या- 

कारः प्र्वतोविरमभिसमाहारम् । ममूरेदेण्ठम् 
|| ४ ॥ ३९ ॥ २८९ ॥ 

[ खमागैविदापे प्रमाणम् | 

(भा) अभ्याकार-पुन पुनस्संमार्टिं सवतः- स्वा दिष्चु विरूमभि- 
समाहरम्-विापवगै संमति दण्डमुपारष्टात् प्रागपवगेमधस्तात् 
प्रत्यगपवगेम् तस्मादरलाविति श्ङ्गित् ॥ २८९ ॥ 

(घ) वाच प्राणमिति जुदमभेरन्तरतोऽभ्याक्रारं 
श्राचीं मध्यैबाद्यतः प्रतीचीं सवतोबिरमभिसम।- 
हारं मूरेदंण्डभ् ॥ ५॥ ४० ॥ २९० ॥ 

(ब) प्रार्चारूदीचीरित्यग्रनियमः-- शुचा ॥ २८७ ॥ 
[परिमाषराचुगुण माष्यतात्पयम् | 

अभ्याकारं- लिङ्गादिति -- दण्डसंमार्गे माप्ये पारक्रमोऽ 
°नादरणयिः। प्रागपवगोण्युदगपवगोणि वेति परिभाषासिद्धेः। अश्लि- 

1 ६ 
लोमदुल्यतया अधम्तास्पतीचीमित्यादिनियमपरलाद्धाष्यस्य । जतांऽ- 

10 घस्तात्समा्ः ॥ २७९ ॥ 

1 नियमः ष्ुवाम्.-घ्र. - उ^मृतमेवेदीर्च प्राचीरन्या इल्यके व्यनस्थामाहुः 
(र). 3 अग्रेः-वेषच्रैः (र). 4 अनतरतः-वबिलोदरम् (र). 5 अभ्याकार्- 
पुनःपुनः (र). ५ स्वेभ्य पारछभ्येः बिभ्रति समाहृ समाहय (रु). 7 वदाग्र- 
मूले" दण्डमुपः, टत् प्राचीनम धस्तात् प्रतीचीनं च घमं तस्मादरनो ¬ प्रस्तात् इत 

लिङ्गात् (र). 8 वेदाप्रसध्येः बिलादारभ्मग्रात् प्रागपव्मसुपरिभागं संमृज्य तावन्तं 
बाह्मभागं प्रलगपवगं संमाष्ट पूवैवत् मूेदेण्डम् (रु). 9 नापरननीय्यः ट, 
10 धस्ताप्पूव-, 
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[५ च, [क्य ( 

[प्रा मध्येरिव्यस्य नेध््यशाङ्परिहारः) 

(भा) पराक्त्वोदक्तवस्य सिद्धत्वासाचीं मध्यैरिति क्रियापवगेवादः ॥ 

(छ) चक्षुर्रोत्रमिस्युपभृतषुदीचीमगेशन्तरतोऽम्या - 
कारं प्रतीचीं मध्येबाह्यतः श्राचीं मूरेदेण्डम् 
॥ & ॥ ४१॥ २९१॥ 

(भा) तथोपमृतमुदीर्चाम् ॥ २९१ ॥ 

(घ) प्रजां योनिमिति यथःसुवमेवं धुवाम् ॥ १० ॥ 
|| ७ || ४२ ।॥ २९२ ॥ 

(घ्र) सूपं वणं पशूनां मा निग दानि त्वा सपत्न- 
साह ` संनाङ्पति प्रारित्रहरणं तृष्णीं वा 
॥ ८ ॥ ४३ ॥ २९२ ॥ 

(भा) श्ुववदुपदेशः प्रारित्रहरणस्य ॥ २९३ ॥ 
[प्राचीं मध्वैरिव्येरातात्पथोंपपादनम् | 

(र) प्राक्तोदक्तस्यसिद्धत्वा- वादः माचीर्दीचीरिति प्राक्तो- 
दक्तस्य सिद्धत्वात् प्राचीं मध्येरिति क्रियापवगेवादः | उदगम्रासु 
पूर्वपा समातिः प्रागमरासमरे समाषिः । बाह्यतः प्रतीवीं मध्येरेव 
पत्रस्याघोमागे ॥ २९.०॥ 

तथोपभतमुदौर्चीम् -- इत्यपि करियापवगवादः । पर 
प्रताचीं म्ये: ॥ २९१ \: 

[खववत्समागोतिरेशनिषानम् | 
स्वव दु्षट्यः प्रा््र ह्रणस्य-तस्य युख्यत्वात्तद्खमक- 

त्वम् ॥ २९२ ॥ 
` 1 बिलस्य सव्यं पाश्वमुपरिभागे "तयक् अधोभागे प्राक्संमार्टिं (रु) 
2 अनियमाऽस्य संमामप्रकारे । यथा सुवमलुवतेयन्ति (रु). ऽ उदीचीमुदगग्राम् । 

उदकत्वनियमा्थं वचनम् । प्रतीचीं मध्येबाह्यत. ` प्राच बिलस्य सव्यं पाशचमुपरिभागे 

प्राक् संमाष्टि । (सु. रा. पा.) 
 । 
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(सू) न संमृष्टान्यसंगृष्टेस्सशस्पशेयति ॥ ९॥ 
॥ ४४ ॥ २९४ ॥ 

[असभृष्टासस्परोने कारः 

(भा) न संगरष्टान्यसमृषटेस्सवेकारम् ॥ २९४ ॥ 
(घ्र) अगरवस्तजिष्ठेन तेजसा निष्टपामीति पुनः 

प्रतितप्य प्राक्ष्याग्रेणात्करं दर्भेषु सादयति ्जध- 
नेन वा॥ १०॥ ५५॥ २९५॥ 

(छ) सुक्रमाजेनान्यद्धिः स ० स्परयं ॥ २९६ ॥ 
चतुर्थी खण्डिका ॥ 

| 1 

(ध्र) दिवश्शिरुपमवततं परथिन्याः कङुमिः भरितम् 
तेन वथ ध्सहस्रवल्येन सपलं नाशयामसि स्वाहे- 
त्य्नोः हरति यस्मिन् प्रतितपल्युत्करे बा 
न्यस्यति ॥ १॥ ४७॥ २९७॥ 

[असंसरष्स्पर्रा्रायध्ित्ते स्वपरपक्षौ | 
नरसमर्टान्यसंमृषटेस्सषेकारम्-- आपयोगसमासेः । संमृष्टस्य- 

समृष्टपात्रस्पशेने पुननिंष्टप्य सेमृज्यात्स्वेन मत्रेण इति भरद्वाजः । 
पनस्समार्गो येनकेनाचिदूर्भण । सस्माकं तु सर्वमायत्तं सूत्र- 
कारेणाश्वन्धनात् | 

वि 

क 0 1 यदि स्परोयेत् पुनरेव निष्टप्य संगरजेदिति भरद्वाज (र) 2 उत्करंजघनेन- 
अप £ 

(५ कि रेगेखथः (र). 3 यत्येतान्यन्य्रमिर्दधति इतयन्यनिन्दा अश्चिस्छुलथेति 
भावः (स), + णानुक्तत्वात्-घ णानिबन्धनात्-क, 
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[प्रहरणन्यासयोव्यवस्था) 

(भा) अञ्ावेव प्रहरेदिति प्रकृतो " नित्यम् ॥ २९७ ॥ 
(घ्र) आक्चासाना सौमनसमित्यपरेण गादेपत्यमूष्वे- 

ब्ुमासौनांः पली < सनद्यति तिष्ठन्तीं वा ॥ ४७॥ 
वाचयतीत्यके ॥ ३ ॥ ४९॥ २९९ ॥ 
मोञ्चेन दास्नाऽन्यतरतः पाशेन ` योक्रण वाऽ 

ग्यन्तरं * वाससः; ॥ ४॥ ५०॥ ३००॥ 
(भा) ० अभ्यन्तरं पिहितवासस्ः ॥ ३०० ॥ 

(घ्र) ०न बाससोऽभिसंन्चति । अभिसनद्यतीत्येके 
॥ ५ ॥ ५१। २०१॥ 

[सोजपक्चद्वयफटितार्थः) 

(भा) यथान वध्ाति वासः ॥३०१॥ 

[व्यवरस्थितविकस्पापपादनं स्यासपक्चे विरोषश्च] 

(बृ) अश्नावेव-नित्यम्--प्रहरणमेव । विकृतौ अभर प्रहरणमुर्करे 
त्यागो वा । त्यागे न स्वाहाकारः ॥ २९७ ॥ 

[सूजोक्ते विरोषनिरदेशः 
योक्रण इति--बडीवदेनियोजनार्थेन शम्यायां प्रतिसुक्तेन । 

अभ्यन्तरं पिदहितवाससः-- न बहिः ॥ ३०० ॥ 
[भाष्यस्य विकल्प तात्पर्यम् | 

यथा न बध्ाति वासः -- विकर्पविधानर्थोऽनुवादः। 

1 निघ्यमन्नौ प्रहरणम्-घ. निलयं प्रवहरणम्-ग, 2 नां योक्रेण संनह्यति- 
क. 3 योक्रम्-अनेवाहबन्धनीरलुः (र). « वच्राव्यवदिते शरीरे (र). 5 अभ्य- 
न्तरमबहिवीससः-ग. अभ्यन्तरं वाससः -ट. 5 वासो-क. नवःसोभिरस्तनद्यती- 
लस्यूर्वेण सिद्धस्थाभिसनह्यतीलयनेन विकस्पार्थोजुवादः (रु). 7 (यस्मिन्नमन 
प्रतितपति तस्मिन्नेव प्रहरति । इत्यधिकं दस्यते (मु रा.) 8न वासोऽभिसंनह्यतीति 

विकल्पक. (मु. रा.) 
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(घ्र) उत्तरेण नाभिं ` निष्टक्यं ग्रन्थि कृत्वा प्रदक्षिणं 
पद्य द्षिणिन नाभिमघस्थाश्य *उपोत्थाय्न 
गृहपत उपमा हयस्पेति गार्हपत्यञुपतिष्ठते ।। ६ ॥ 

[ग्रन्थिकरणादौ कतैनिर्देशः] 
(मा) उत्तरेण * नाभिमित्यादि पलया । प्रदक्षिणं सवैतः प्रापयति । 
(घ्र) देवानां पल्लीरुपमाहयष्वं पलिपलयेष ते रोको 

नमस्ते अस्तु मामा हिध्सीरिति °देवपलीरुप- 
तिष्टते ॥ ७॥ ५३॥ ३०२॥ 

(भा) अपरेण गार्हपत्यं देवपल्यः ॥ २०३ ! 
(ष) ˆ तस्मादेज्ञादपक्रम्य सुग्रजसस्त्या वयमिति 

1 दक्षिणत उदच्युपिश्चति ॥ ८ ॥ ५४॥ ३०४ ॥ 

[पर्थाः कतैत्वलाभपकारः| 
(ब) उत्तरेणना-पलयाः- पीं संनह्यति संनहनस्याञ्नीभकरमतात् 
उत्तरेणनाभिमित्यादेः उपस्थानेन समानकर्वुकत्वाच्च पल्ीकतकतवम् । 

[्रन्थिकरणादेः सन्न हनाङ्गत्वम्] 
गरन्थिकरणादीनां तु संनहनाङ्गत्वम् । भिन्रक्कैतकतेऽपि ' अस्थि 
गाति । आशिष एवास्यां परिगृह्णाति ' इत्यादिवाक्यशेषात् संनहन- 
मन्रप्रपताशीस्सक्षणाथलात् । माप्यकरिण च ' पलीसेनहनमेके पूर्वम् 
इत्यप्मन् पक्षे कृता सेनहनं सुक्संमारगोऽगप्रहरणान्तः ततः पलथा 
गाहेपत्योपस्थानदेरुक्तलाच ॥ २०२ ॥ 

निषव्यः-रिखाृति्न्थिः (र). 2 दक्षिणेन नानं नयति ¡ प्रदक्ष 
नीत्वाऽवस्थापयति न तु म्र्तव्यम् (र). 3 उपोत्थाना्मानकर्वुकत्वात् पलीकम- 
णरतनि । अध्वयस्तु योकरन्तेपाशं प्रतिमुच्य चरति । 4 न भिमिलवमादि-क 
मितिपल्थाः-ग. घ. 5 अपरेण गारहपल्यं देवपल्ीनां छेोकस्तच्ता उपातिष्ठत (रः). 
6 देशादृक्षिणत उदीच्यन्वस्ते इति ब्राह्मणव्याचिख्यासयोक्तं तस्मदिशादण्कम्येति 
(र). 1 दक्षिणतः कस्य १ तस्थैव देशस्य ; ततोऽन्यस्यानुपादानात् । उक्तं च 
हिरण्यकेशिनाऽपि (र). 
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इन्द्राणीवा विधवा भयासमदि तिरेव सुपुत्रा । 
अस्थूरि त्वा गाहेपत्योपनिषदे सुग्रजास्त्वायेति 
जपति ॥ ९ ॥ ५५ ॥ ३०५॥ 

युक्ता म यज्ञमन्यासाता इति यजमानः सप्र 
ष्यति ̀  ॥ १० ॥ ५६ ॥ ३०६ ॥ 

(भा ) युक्ता ईइत्यन्वासनाथेः । अतः पराम्बपि दक्षिणीयायाः क्रियते | 

(घ्र) बहमाज्याभ्यां दपूणमासाम्यां यजत इति 
षिज्ञायते ॥ ११॥ ५७॥ ३०७॥ 

प्श्चमी खण्डिका ॥ 

(घ) पूषा ते बिरं विष्यविति ` सपिंधानस्य बिल- 
मपावत्ये दश्षिणाग्रावाज्यं * विलाप्यादितिरस्य- 
च्छिद्रपत्रेत्याज्यस्थारीमादाय महीनां पयोऽस्यो- 
षृधीना ९ रसस्तस्य तेऽक्षीयमाणस्य निवेपामि 
देवयज्याया इति तस्यां पवित्रान्तंर्हितायामाल्य- 
स्थाल्यामाज्यं निरप्येदं विष्णुविंचक्रम इति 

(रु) तस्मादेश्चादित्यादि -- तस्मादक्षिणतः पलयन्वासनस्थानम् ; 
: देशादक्षिणत उदीच्यन्वान्ते ` हति विधानात् । यत्पल्यन्वासीतेति 
पिद्धवदनुद्च देवानां पलिया समदं दर्घातिति निदेशात् देवपन्लीनां तत् 
स्थानम् । अतो देवपलीनामुपस्थानं तत्रैव स्थित्वा गाहेपत्योपस्थानं च । 
अतो दशेपूणेमासयारन्वावासस्थानं दक्षिणतस्तद्धिकाराणां च ॥३०४॥ 
[क का । ~~ न= = ~ = 

~ ~+ "न+ -+-----*----- ~~" -- ~> 

1 1 क 7 1 

1 सन्नहनादे संप्रेषन्तो विधः पल्लीसस्कारत्वात् प्रतिपन्यावतते (र). 
2 सर्पिर्धीयते यस्मिन् भण्डे तत् सर्पिंधोनम् । (रु) 3 बरहुभिरत्रकल्प- 
करिगग्थस्यालमे अजामहिष्योराज्यं तदभावे तैलं च प्रतिनिधेयभिल्युक्तम् ; 
यथा तदभाव आज्यं माहिषं वा तदमवि तैल्मिल्यादि । तन्न प्रतिनिधित्वात् 
तेलस्याऽपि अपज्यवत् धमौ दरष्टव्याः। उक्तं चेतदाश्वलायनेन (रु). 
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दध्िणाप्रावधिभि््येषे त्वेति दक्षिणार्थे गाहेपत्य- 
स्याधिभिल्योर्जे त्वेत्यपादाय वेदेनोपयम्य ' पल्लया 
उपहरति ॥ १॥ ५८ ॥ ३०८ ॥ 

[मच्रवाइस्यजसंरायनियासतद्धेत् | 
(भा) आज्यस्येव सकल निवापमन्रः न मधूदकयोः ; आज्यं निरू- 
प्येति वचनात् ॥ २०८ ॥ 

[परत्लीवहुत्वे विशेक्षः] 

(धू) तत्सा ° निमील्य वीक्ष्याजुच्छ्वसन्त्यवेक्षते 
मरीनां पयोऽसीति ॥ २॥ ५९ ॥ ३०९॥ 

(भा) › रतिपन्नयवेक्षणे तत्संस्कारतात् आल्यसंस्कारो वा; पुरो- 
डाशीयावेक्षणवत् । निमीरनावेक्षणे पूवं कृता पश्चादाज्यमसीत्यनु- 
छ्वसता मत्रान्तेनविक्षणम् ॥ ३०९ ॥ 

तार न त भो य गो मलमनन भन चः आ ८9 तो 

[सश्लायकं परिहारोपपत्तिश्च] 
(र) आज्यस्येव-वचनात्-दधिमधुधृतमापो धाना इत्यत्र यचप्या- 
ज्यविकारत्वे मधूदकयोः तथाऽपि न तयोमेन््रः ; दक्षिणाग्नावाज्यं 
विरप्येति प्रकृतेऽप्याज्यं निषूप्येति पुनवैचनात् ॥ २०८ ॥ 

[प्रतिपालने अवेक्षणोपगमोपपादनम् | 

प्रािपलन्य--रत्वात्-- अवेक्षे घुपरजास्त्वायेति मत्रशिङ्गात् + । 
प्रलयवेक्षते मिथुनत्वाय प्रजाये इति वाक्यशेषाचविक्षणं पलीसस्कारः 
जज्यसंस्कारश्च । जतः प्रतिपलयवेक्षणम् । अतो व्यापत्तौ पुनराञ्य- 
निवोपेनविक्षणम् ॥ 

आज्य वेक्षणवेत्--*अस्मिनपक्षे नाबत्ति्॑घ्रस्य ; संपलीयवत् | 
निमीरुनवे-वेक्षणम् ;-- पुनःपलयवेक्षणेऽप तु्यम्॥२०९॥ 

(कन म ० भ ० [यरि 

1 पज्ञयज्ञरो -ख. 2 निभील्यतूष्णी वीक्ष्य पश्वान्मन््रेणविक्षते । पलय- 
नेकतेचचरत्तिः बधायनेनोक्ता (र). 9 अतः प्रति-क. ^ तत्स्थानापन्नतवात 
इयधिकं (सु, रा). $ तस्मिन्-क. 
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( स) तेजोऽसीत्यत्तराथे गाहैपत्यस्थाधिश्रयति ॥२॥ 
| ६० ॥ २१० ॥ 

( घ) पल्लयभावे ` तेज आदि दुष्यते गादेपलयेऽधे- 
श्रयणम् ॥ ४।।६१॥ ३११॥ 

(घ्र) तेजसे त्वेत्यपादाय तेजोऽसि तेजोऽनुग्रहीति 
हरति। अभरिस्ते तेजो मा विनैदित्याहवनीयेऽधि 
भित्य अमरेजिदयासीति स्फ्यस्य वत्मेन् 'सादयति।। 
| ५ ॥ ६२॥ २१२॥ 

( च्च) आज्यमसि सत्यमसीत्यभ्वयुथजमानश्च निमीस्य 
वीक्ष्यानुख्वसन्तावाल्यमवेक्षेते ॥ ६ ॥ ३१३॥ 

(घ्र) अथेनदुदगग्राम्यां पवित्राभ्यां `पुनराहार- 
ुत्पुनाति ॥ ७ ॥ &४॥ ३१४॥ 

घूर खण्डिका ॥ 
तया मामि दिया यस्यः 

(घ) शुक्रमसीति प्रथमं लज्योतिरसीति द्वितीयं 
तेजोऽसीति तृतीयम् ॥ १॥ ६५॥ ३१५॥ 

[द च्ोक्तस्यतजआदिखोपस्योपपत्तिः. 

(घ) पल्लयभावे तेज आदि दुष्यते इति ;--अस्यामिप्रायः;-- 
अमेध्यं वा एतत्करोति यत्पल्ञथवेक्षते गाहपल्येधिश्रयति मेध्यत्वाय 

इति निर्दश्चात् । आज्यस्य पलयवेक्षणनिमित्तदोषशमनाथं गाहपत्येऽधि- 

श्रयणविधानात् । रजस्वराध्वस्थाु पलथभावे तेजोऽसीत्याधिश्रयणं 

तेजसे स्वा इत्यपादानं च प्यते गाहेपत्येऽधिश्वरयणमपादानान्तम् 
तेजोऽसि तजोऽनुप्रहीत्यादि कतेग्यमेव ॥ २११॥ 

1 तेज इति मनच्र॒ आदियस्याधेश्रयणस्य तत्तेज आदि । तत् गाह- 

पदयेधिश्रयणम् प्रलथभवे छप्यते तदीक्षणाभावात् । ब्राह्मणे चोक्तम् । अधिश्य- 

णानन्तरं तु भवयेव । पल्थभवनिमित्तं तु प्रागेव व्याख्यातम् । तत्र पल 

मन्राणां प्रतिषेधमाह बोधायनः । (स). 2 सादयित्वा-क. ख. ° पुनराहारं - 

अविच्छेदेन पुनराहृयहटय (२). 
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2#॥ , परिपाम्यां प्रक्षणीरुत्पूयानिष्का- 
(भा) न ण वेदश्युपमृतं इत्वान्तर्वचाञ्यानि 
० 5, ॥ ६६॥ २१६ ॥ 
जम्यस्ताद. ; + -अशेषेण ॥ ३१६ । 
अनूयाजामा 

-‰#/ ठं धारयमाणो * जहां ° मध्यदेश 
रम | # प्रतिष्ठितायां ध्रुवायाम् ॥३॥ 

 ७॥ 
॥ ९ & | | उपभ्रानेवेदसादेत्यम् | 

(सू) नह! प्रां सवेदायाम् ॥ ३१७॥ 
॥ २२४ अष्टावुपमृति चतुधरैवायाम् ॥ ४॥ 

(बु) उपमि ८ ॥ 

गणमन्त्यमन्त्छमभ प वा पञ्चगरृहातं धरवायां ° यथ। 
प्रयाज) ॥ ५।। ६९ ॥ ३१९॥ 

प्रयाजप्रयुक्तेनास) [अरषरेणेदयस्याशयः] 

अतोऽ या -अरेषेण ;--गेषरहितेन पूर्व्योत्तरोत्तरग्रहणं 
यत्र ॐ स्य समृष्टवात् ॥ २३२६॥ 

चतुः पच्चङृत्लो क| [ वेदसदहभावे मानम | 
श्वादर्विहोमाना कक्षौ ति; -- वेदमुपरतं कृतेति सर्वष्दविरेषेण 

प्रयाजस्यनूया उ | ६ 

पि महान 
चतातं चरनतत्िप व म्-क 1 5 तस्था ॥ मध्यदेश बि 

0 | अर्थः । श्वा्ां तु सहवदेन प्रतिष्ठितायां गृह्णति (र). 
(5-83-1). । श्ुरण्छृतश्वलथं । चराब्दः पूरवविभिवि व्यर्थ; 
8 गणयेद्द्रावादधि ~ | | दूमाज्यस्थाल्या बिलिन समं जुह्वा बिलम् । तम्या 
0 चतुः क. चे, । कं ' भूमौ * इयतः पूर्वातुषक्त दृश्यते । (मु. र). 

माद्रणाद्रा म 

(सू) 

क क ग जत ४ गिणते म के यत काभ 
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(भा) पड्यु'कामस्य वा अकामस्यवा ॥३१९॥ 

(सू) दश्षगृहीतञुपमृति पश्चगृदहीतभमितरयारियेके 
|| ७० ।। ६ ॥ २२० ॥ 

(सू) भूयो नुद्यामल्पीय उपभरति भूयिष्ठं प्रुव्रायाम् 
॥ ७॥ ७१।। २२१ ॥ 

(घ) शकर त्वा श्ुक्रायामिति त्रिभिः ° पश्चानां 
स्रा बातानामिति च द्वाभ्यां जह्यां चतुः पञ- 
करतवो वा प्रतिमन्त्रं पञ्चानां त्वां दिक्षां पश्चानां 
त्वा पञ्चजनानां पश्चानां स्वा सकिरानां घत्रोय 
गृह्णामि पञ्चानां ता पृष्ठानां धत्राय गृणामि 
धामासि प्रियं देवानामनाधृष्टं देवयजनं देववीतये 
त्वा गृह्णामीति चरोस्त्वा पश्चबिरुस्येति च 
पथ्चमिरूपभत्यशटृत्वो दशकृत्वो वा प्रतिमन्त्रम् 

_ ॥८॥७२॥९२२॥ 
[सूजकारपक्षणाकामस्थपञ्चगृदहीतसंमवः] 

(बु) पश्ुकामस्याकामस्य वा इति+--अस्याथः ;- पशुकामस्य 
पञ्चगृहीतमित्येतावता काम्यपक्षे सिद्धे विकस्पनिर्दैशात् कामनारहित- 
स्यापि पञ्चगररीतं रम्यते । चतुरवत्तिनोऽपि यथाप्रकृती तरयेरिति 
अस्यामिप्रायः | 

प्चगहीतामितरयोरित्यादि {पञ्चावत्तिनां वक्ष्यमाणत्वात् 
तदत्रापि प्रसज्यत इति शङ्का मा भूदिति ॥३२०॥ 

1 नायं कल्पः काम्यन पूर्ण कव्येन विकत्पते कितु पूर्ैतेरेण निलन (स). 
2 ग्रहीतसुभयेरिलेके इ।त रदत्तपाठः. > उपश्रति भ्रयाजानूथाजा्थौ द्वाविमौ 
पञ्चमन्त्रकरो गणौ । तद्यातक्रश्च पश्चमन्त्रान्त इति करणः । तत्र यदाऽष्रगृहतं तदा 
गणन्ययो. प्रच्मद्शमयोर्लपः। तथ। प्रायणीयाद्ग्रनीययोः प्रयाजानूयाजानां 

अन्यतरामवे तदस्य गणस्य खेप (र). 
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+ 

[सृत्रोक्तरोपविषयन्यवस्थादि। 
(भा) उपमति द्वौ ̀ गणो । अष्टगृहीते गणान्तयेर्छोपः- प्रतिगणमन्त्य- 
मन््योरछोपः । प्रयाजर्थे जुहवां नाघाराथम् । यजहां गृह्णाति प्रया- 
जेभ्यस्तदितिं ; ° अतोऽपरयाजे आघारस्य लोपः; उभवाथेलादोपमृतस्य । 
अनूयाजामावेऽन्त्यगणस्य खोपः । यत्र चतुगर्तमनुयाजश्च तत्र ° प्रथ- 
माद्रणाहरौ मन्त्रौ द्विवीयाद्रौ “ मन्तो ॥ ३२२ ॥ 

(सू) शेषेण धुवायां ° पश्चङुत्ो वा ` प्रतिमन्त्रम् 
॥ ९॥ ७२॥ २२३२ ॥ 

(सू) नो्करे आज्यानि सादयति ॥ १० ॥ ७४ ॥ 
॥ ३२४॥ 

१ 1 1 [11 

(वु) उपति हौ-पयादितम्-रोषः; -चतुरवत्तिनाम् । भति- 
गणमन्त्यमन्त्रयोरखोपः । 

प्रयाजाथ-म्यस्तदिति ;-- प्रयाजप्रयुक्तं द्रम्यमाघारस्यापि ;- 
प्रयाजप्रयुक्तेनाज्येन आधारस्य क्रियमाणत्वात् । 

अतोऽप्रयाजे-लोपः ;--प्रयाजामावे पूरवेगणप्य | 
यत्र चतुग - द्वौ मन्त्रौ--एकः ` प्रयाजः एकोऽनूयाजः ५ 

चतुः पश्चङृतवो वा ग्रहणं प्रयुङ्के अदिंहोमत्वात् चतृगहीतं वषट्कार- 
श्चादर्विहोमानापिति वचनात् ; अ्रहणस्य द्रव्यसंस्कारतात्। तस्मादेकस्य 
परयाजस्यानूयाजस्य वा द्रव्ये स्कन्ने उपदस्ते वा ° तत्तद्रणन यथाऽ 
धिकारं अहणम् । तुष्णीं वा द्रव्यमुला् यागः; यावदन्ते वा व्याप- 
भ ऋ, (५ ¢ 

येतेति दशनात् ॥ ३२२ ॥ 

1. प्रयाजानूथाजाथाभेति मीमांसकैरुपपादितम् ~ ख. ` ग. प्रयाजानूयाजाथाीमिति मीमासकैरपपादितम् -ख. ग. घ ग. घ, 

(5-3-1). 11. गणौ प्रयाजानूयाजार्थौ-क्ष. > अतस्तदभवि-क. 
3 गणये्वैद्रावादितः-क. + उत्तमादौमन््रो. 5 खदत्तपटठेि इदं पदं न रइद्यते, 
6 चतुः.-कं. 7 याजगणः 5 याजगणः-क. ° तद्रणेन-कः घ. (मु. रा.) 
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ध्र) "नान्तवंदि गृहीतस्य प्रतीचीनं हरन्ति 
| ११ ॥ ७५ ।। २२५ ॥ 

[आज्यविशेषनियमः तद्ाज्यकृत्यं ; नेदमुपस्तस्णविरोषे] 

(भा) अन्तर्वोदि गृहीतस्य प्रतीचीनहरणप्रतिषेषात् । ध्रुषात आहव - 
नीये होम एव । 

आज्यस्थाल्या अपरामरयोरिडोपस्तरणा(नि)दि च ॥ 
सप्तमीखण्डिका ॥ 

इति द्वितीये भ्रश्चे द्वितीयः पररः ॥ 

[षयोग ीणेरोणणरौणिी रि मज अ 1 

[तदाज्यगतोविरोषः) 

(र) अन्तर्वेदि गृहीतस्य -होम एव इति--अस्यायेः--सवेस्म 
वा॒एतथज्ञाय क्रियते यद्धूवायामाज्यम् इति भवस्य सवे- 

यन्ञाथेतवेऽपि प्रतीचीनहरणप्रतिषेषात् धरुवा “ आहवनीये होम एवेति 
5 गम्यते । 

[उपस्तरणे विरोषे हेतुः| 
आज्य--स्तरणादि च-- बहिर्वेदि गृहीतत्वात् । 

इति धूतंस्वामिभाष्यक्त्तौ द्वितीयप्रश्ने द्वितीयः प१२कः, 
यरा, परपकिते ययं लकल 

1 अन्तर्वेदि गृहीतं स्ुग्गतमाज्यं न पश्वाद्धरन्ति । कः भ्रसङ्गः 
पत्नीसंयजे् धवप्रप्तिरदाहोमानाम् । केचत्त॒ अत एव प्रतिषेधात् पूर्वाभि- 
वर्तिनो दर्विहोमान् प्रौवादिच्छन्ति; तन्मन्दम्; तस्या दविहेममात्राथत्वेऽपि 
एवं प्रतिषेधोपपत्तेः । दुवेण ध्रुवाया आज्यमादायेदयाघारे यलविरोषच् । 
ब्राह्मणमपि यज्ञार्थतामेव प्रोवस्य दर्शंयति । श्रुखन्तरं चोदाहरन्ति सर्वस्मे वा 
एतदिव्यादि । कालयायनश्वाह । तस्मात यागा एव प्रौवात्काय): ! दर्विहोमास्तते 
वचनादाज्यस्थल्या इलयेव सांप्रतम् (र). 2 हरति-ख. 3प्रातषधः । ध्ुवात 
एव द-क. ख. ग, घ. ङ. च. + सवाथंतामा (१)हवनीयहोमेषूपसंहियते तस्माद्वा - 
त आहवनीयदहोम एवेति 5 गम्यते-ख. ग. 

90 एकप *01,, 1, 
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। (मा) प्रयश्चमुदूढ प्राञ्चम् ॥ ७२ ॥ 
(घ्र) बिष्णोः स्तूपोऽसीति कषननिवाहवनीयं प्रति 

प्रस्तर'मपादत्ते नोच्ोतिः न प्रयौति न प्रतियौति 
न विक्षिपति न प्रमष्टि न प्रतिमां नानुमा 
| ५ ॥५ ॥ २२० ॥ 

(भा) कषौन्नेव--स्खिनिवाह नीयं प्रति यत आहवनीयस्ततो नयति 
नोचोति--नोस्पिपति । न प्रयोति- न पुरस्तात्सारयति । न प्रति 
योति-न पश्चात् । न विक्षिपति--न विचारयति । न प्रमार्धि- 
न स्पशत्यन्येन हस्तेन । न प्रतिमार्टि--जग्रादारभ्य । नानुमा्ि- 
मूखदारभ्याऽऽभ्ात् । 
(सू) अयं प्राणश्चापानश्च यजमानमपिगच्छताम् यज्ञे 

भूतां पोतारौ पवित्रे हव्यशोधने । यजमाने 
प्राणापानौ दधामीति तस्मिन्ः पवित्रे + अपिसृज्य 
प्राणापानाभ्यां त्वा सतनुं करोमीति यजमानाय 
प्रयच्छति यजमानो बरह्मणे बह्मा प्रस्तरं धारयति 
यजमानो वा ॥ ६ ॥ ६ ॥ ३३१ ॥ 

इति अष्टमीखण्डिका, 
न ये मम वर्म 

[योजनवषिरषहे तुः 

(र) प्रत्यञ्च प्राश्म्- -उदूढं परतयश्चमिति सोकयैपरातिदथेनात् । 
कर्षन्निव--किपति--उष्वेम् । 
न षिक्षिपति--दारम्य--मूरपर्यन्तम् । 
ध. 

प्रतिथौति-न प्रतीचीनं हरति (रु). न प्रमा न तिथेच्छार्टिं सव्येन तत्सदछतेन 
वा दक्षिन । 3 स्मिन् प्रस्तरे अपि-क. ^क्िप्ला (र). 

14 



180 ्रीरामाभिचिद्ृत्तिसहितधूर्तस्वामिमाष्यभूषिते [खं. ९, सू, २. 

[यजमानकतैकचारणेविश्लेषः 
(भा) यजमानो धारयति यदा तदा न ब्रह्मणे प्रयच्छति । तदाऽ. ` 
पीत्युपदेशः । 
(सू) दर्भोदिमन्तधाय दक्षिणत'स्संनहन\-स्वृणात्य- 

कष्णया वा ॥ १। ७। २३२॥ 
(सू) उर्णाम्रदसं त्वा स्तृणामीति बर्हिषा वेदि 

स्वरणाति बहुरमनतिश्टश्यं प्रागपवगं प्रत्यगपवर् 
चा त्रिधातु पञ्चधातु वा ॥ २॥ ८॥ ३२२ ॥ 

(भा) अनतिदद्य--यथा न दयते मूमिः । धातुः- परिपारिः | 
बहुष्वपि निधनेषु त्रिधातु पञ्चधातु वेति नियमः ॥ 

[उपदेरापक्षाश्यः प्रदानसाफल्यं च 

श) तदापीत्युपदेशचः इति--घारणाथंत्वे प्रदानस्य यदा ब्रह्मा 
धारयति तदा ® यजमानायापि प्रदानं निवतंत इति प्रसङ्गपरि्ारं 
उपदेश्चपक्षः । धारणं तु विकल्प्यते । प्रदानं त्वदृष्टर्थम् । यजमानो 
ज्रह्मण इत्यविशेषचोरितत्वात् ॥ 

[असस्कारेणाधोनिधानोपपात्तिः 

(ब) अनति--दर्यम् यथा न इश्यते भूमिः-- नियतपरिमिणेन 
बहिंषा स्तरणादिविधानेऽपि बहुरमनतिदहर्यमित्यत्र वचनादनाच्छनायां 
ममो दमौ असंस्कृता अप्युपादातन्याः ॥ 

[भाष्योक्तानेयमविदहषफरोपपन्ती| 
बहुष्वपि--नियमः-- निधनानि संसज्य भत्निधातुस्तरणम् । 

अतः पडुसोमादो महत्यां वेद्यामपि त्रिभिः पश्चमिर्वां धातुभिरपरेणा- 
1 संनहन ल्बम् (र). > स्तृणाति- निदधाति । यद्वा बिलस्य दमी 

स्तृणाति । तदरत्सन्नहनं विखस्येति कात्यायनबोधायनौ (र), दश्च क. 
यथा तृणान्यतीत्य न॒ इद्यते भूमिस्तथा (रु), “त्रिधातु-न्रिसन्धि (स). 
? यजमानोऽपि प्रदानं निवतेयतीति-क. १ त्रिधातु प्चातुस्तरणम् , क. 
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(सू) मूलान्यभिच्छादयति ॥ ३॥ ९॥ ३३४ ॥ 
(भा) प्रागपवर्गेऽप्यर्भेमूखान्यभिच्छाचन्ते ॥ 
(मू) धातीधातौ मन्त्रमावतेयति ॥ ४॥ १०॥२२५॥ 
(स्) म्रस्तरपाणिः स्मृषटान् परिधीन् परिदधाति 

गन्धर्वोऽसि विश्वावसुरित्येतैः प्रतिमन्त्रयुदगग्र 
मध्यमं प्रागग्रावितरो ॥ ५॥ ११॥ ३२३६ ॥ 

(भा) सथ्वष्टाः परस्परेण ॥ 
(सू) `आहषनीयमभ्यग्र द क्षिणमवाश्रयुत्तरम् ॥ ६ ॥ 

॥ १२॥ ३३७॥ 
(भा) अभ्यःअ्रमाहवनीयाभिमुखामरम्^। °अवामः--यस्य नाहवनीया- 

भिसुखाभरम् ॥ 

(खु) हवनीयं यावतीस्तसितुं शक्यते तावती प्रचाराङ्गतया स्वाकत॑व्या- 
यावती यादक्षी च दािकी वेदिः तावती तादी च स्वीकतम्येस्यथः। 
तामपेक्षय भतिकरमणश्रोण्य॑सादिव्यपदेश्चः ॥ 

[खादने विषः 

प्रागप-छाद्यन्ते--अभ्राणामधो मूलानि यथा भवन्ति तथ- 
स्तृणाति ॥ 

[संसग विशेषः] 

स्पृष्टाः परस्परेण- परिधयः । नान्योन्यस्योपारे॥ ३०४॥ 

1 आहवनीयं प्रत्यीभिमुखाग्रं दक्षिणं परिदधाति । विपरीताभ्रसुत्तरम् (२). 

2 अवाड्प्रम् ख. °अभ्यग्रभा-घ. श््रः-घ. अभ्यस्याग्र१ °यस्य 
परिधेराहवनीयाभिमुखममरं नास्ति सोऽपाप्रः । उत्तरं परिधम् । उत्तरः परिधि- 

राहवनीयाभिमुखाग्रो यथा न स्यात्तथेत्यथः। (इत्यधिकं (मु.रा.) दश्यते नात्रकोशेषु\, 
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[ अभिमन्त्रणस्य परिध्यङ्गतातद्धेत् | 

(सू) सूर्यस्त्वा पुरस्तात्पालित्याहवनीय'मभिमन्न्यो- 
पर्याहवनीये प्रस्तरं धारयन्नग्नि कस्पयति ॥ ७॥ 
१३॥ २२८ ॥ 

(भा) सूर्यस्त्वा परस्तासाविति > परिष्यज्गमितयुपदेशः । आदित्यो - 
हयवोदभ्ननिति वचनात् ! तस्मान्नावभृथे स्तीणपक्षे गृहमेधीये च| 
अभि कल्पयति बरबन्ते करोति ॥ 
(स्) अनूयाजार्थं प्राची उल्मुके “उदृहतीति शाज- 

सनेयकम् ॥ ८ ॥ १४॥ ३३९ ॥ 
(भा) प्राची नयव्युल्मुके विकस्पेन वाजसनेयिमतात् ॥ 

[ परिष्यङ्गत्व हेतुफटख्योरुपपादनम् | 

(बृ) सूयैस्त्वा--लिङ्गात् धीये च--अयममिप्रायः ;- परिषन् 
पर्दिवाति रक्षसरामपहत्या इति परिधानस्य रक्षोहनना्थत्वात् न 
पुरस्तात्परिदिधाति आदि्यो ्चवोचन् पृरस्तादित्यादित्यस्य रक्षोहन्तृस्वेन 
कीत॑नात् सूयस्त्वा पुरस्तात्पालिति सूर्यस्य ॒रक्षितृत्ेन रिरदेशत् 
परिषिपरिषानाङ्गता आहवनीयामिमन्त्रणस्य । अतः परिषिपरिवान- 
मावे अवभृथादो निवृत्तिः । उपसदि तु तत्परिषेताः परिषयः इति 
पक्षे परिधिसद्धाबेऽपि परिधानामावा निवृत्तिः । परिधानपक्षे भवस्येव । 
परिष्यज्गमिति--परिधानक्रियाङ्गमित्यथेः ॥ 

अग्नि करोति--हध्मेन ॥ 

1 पुरोभागपरिधानाथमभिमन्वणम् ; मन्त्रलिङ्गात् तथा न पुरस्ता 
दित्यादि वाक्योषात् बोधायनवचनाच । तेनोपसदवभ्रथादिषु परिध्यमावे 
नभवत्यभिमच्रणम् (र). 2 परिष्यज्गसुपदेसः-- क. ऽ चनिति लिङ्गात्, क. 
4उदृहति-प्रा्मगे करोति (र). ‰ वाजसनेगग्रहणमादराथम् । न तु कल्पनेन 
विकल्पार्थम् अपिदधज्योल्मुके इत्युत्तर नित्यवदनुवादात् सत्याषाढेन व्यक्त 
वचनाच, (२). 
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(सू) ` मध्यमं परिधिशरुपस्पृयोर्ध्वे आधारसमि- 
धावादधाति ॥ ९॥ १५॥ ३४०॥ 

[परिधिस्परौमतिभेदः] 
(भा) सङ्ृन्मध्यमपरिषिस्परोनम् । उपदेशः पुनःपुनरपीति ॥ 

पर) वीतिहोत्रं स्वा कव इति ° दक्िणां समिद- 
स्यायुषे स्वेत्युत्तरां तृष्णीं वा ॥१०।१६।२४१॥ 

[दिङ्नियमावद्यकता] 

(भा) भाधारसमिदेकभेदेक्षिणा एका चोत्तरा ; सवेविधिषु दिङ्निय- 
भात्; यदाऽपि प्राचो तियैश्वो वाः । उपदेशस्तु यत्र परिसमा्षि- 
रषारयोस्तत्र स्थापयितम्ये । “यदाऽपि प्राञ्चो तदा प्रथमोत्तरपूर्वेण 
द्वितीया दक्षिणपूर्वेणेति । उर्ध्वे चाधेये । उपरिष्टादेव रक्षा्स्यप- 
हन्तीति वचनात् ॥ 

[परिधिस्पशशसाधने मतिभेदः उपदेशपक्षे हेतश्च] 

(ब) सटछृन्म-शेनम्--हस्तेन समिद्धयां शवेत्यन्ये ॥ 
उपदेशः पुनः पुनरपीति--अधारसमिदङ्गत्वादुपस्पशेनस्य 

परतिसमिदुपस्पशनम् ॥ ३०८ ॥ 
[समिदैदभेदेपि दिङ्नियमावन्यकत्वम् | 

आधारसमि-तियश्चौ घा इति-यदाप्याघारसमिदिति 
समाख्यानादाधारसमापि' देशे समि्मा्षिः ; तदाप्यमेदक्षिणत उत्तर 
तश्च नियम्यते । ? दक्षिणामुत्तरामिति नियमात् ॥ 

[उपदेशपक्षे्ेतुः) 

उपदेशचस्तु-पूर्वेणेति-समाख्याबलात्तदन्े परापतत् ॥ २०९॥ 

1 स॒कृदुपस्पृस्य परिपिं समिधावृध्वंग्रे आदधाति; इत्र { मध्येऽभरिति 
भरद्वाजः (रु). 2 दक्षिणेत्तरत्वं मिथः (र). वा आधारो-क. ५यदा- 
मरह्लो-ग. घ. 5जि्गात्-क, 6 चेयन्ये -क. ख. ग. घ. "म्रदेशे-क 
ख. ग. 8 ददं वाक्यम्-स्न, ग. व्यातीरक्तकादेष न दयते । 
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(म्) समावनन्तगेरभौ दभौँ विशध्रती इर्ते ॥ ११॥ 
१७॥ ३४२॥ 

(भा) समो करोति-छिनक्ति । नास्ति ययो्भस्तावनन्तरगरमौ ॥ 
स्) ` विश्लो यन्त्रे स्थ इत्यन्तर्वेदुदगग्रे निधाय 

वसूना९ रद्राणामादित्याना९ सदसि सीदेति 
तयोः प्रस्तरमत्यादधाति॥ १२॥ १८॥ २४३॥ 

(सू) -अभिहततराणि प्रस्तरमूलानि वबर्हिूरेभ्यः 
॥ १३॥ १९॥ ३४४॥ 

(भा) -बर्हिमूलेम्यः“ परस्तादतिशयेन हतानि ॥ 
(र) “जुसि पृताचीत्येतेः प्रतिमन््रमनूचीरस 

स्पष्टाः चः प्रस्तरे सादयति ॥ १४॥ २०॥ 
| २७५ ॥ 

नवमीखण्डिका ॥ 

[डिनत्तीतिविवरणोपपात्तः] 
(्ृ समौ करोति--छिनत्ति- कुरत इति वचनात् छेदनेन 
समीकरण विधृत्योः ॥ २१० ॥ 

[अभिहततरपदाथौविवरणम् ] 
(सू, अमिहृततराणीति- बरहिभृरभ्यो "स्मिन् सादयति तस्य 
लभ्यः परस्तादतिश्येन हतान्यमिहृततराणि । तरप्शब्दश्व- 
गति ॥ ३१२॥ 

" विशो यन्त्रे स्थ इति निधानमनच्रः न करणे ; सादयति विशो यच स्थ इति कत्पान्तरेषु व्यक्तदर्शानात् (र). 2 आहवनीयामिसुखं परस्तादतानि भवन्ति (₹). उ यस्मिन् धातौ सादयति तस्य बर्हिः-क. यत्र धातो रस्तरस्सादते तदर्हमूरेभ्यः प्रस्तरमूखनि अभिहततराणि आहवनीयाभिसुखं पश्ादृतानि भवन्ति (र). 5 जुहूरसौसदुषक्तलपनिदेशः उपमृदूवयोरपि पदरचना (र) । 6 तेमेचैरनूचीरस-क, 7 यस्मिन् धातौ साद्यति- क, 
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(भा) अनूचीः-- प्राचीः परस्परेणासंखष्टाः । सवाश्चेत् प्रस्तरे ॥ 
(स्) अपि बा जुहभेव स्तर ॥ १॥ २१॥ ३४६॥ 
(सू) समं मूलज दण्डं करोति । उत्तरण जुदूुपभरतं 

प्रतिकृष्टतरामिवाधस्ताद्विधत्योः । उत्तरेणापभृत 
धुवाँ प्रतिद्ष्टतरामिबोपरिशटादिधल्यो; ॥२। २२॥ 
| २७७ ॥ 

(भा) प्रस्तरे नाधस्तद्विधृत्योः उपमृस्रभृति इष्टतरा-जतिशयेन 
पश्चान्नीता ॥ 
(घ) ऋषभोऽकि शाक्ररो घुताचीना९ नुः प्रियेण नान्न 

प्रिये सदासि सदेति दक्षिणेन जुहूं स॒वं  सादय- 
्युत्तरे'णोत्तरेण वा धवाम् ॥ ३ ॥ २३ ॥ ३४८ ॥ 

[उद्नीतसादनीयम्। 
(भा) याजमानदशेनात् स्थास्यपि साधते । 
(घ्र) एता असदन्निति * सुचोभिमन्त्रथ विष्णूनि 

स्थ वैष्णवानि धामानि स्थ प्राजापत्यानी्त्य - 
व) नाधस्ता-ान्नीता-- उपभृतोप्यतिरयेनपश्चान्नीता शभरुवा ॥ 

[स्थाखीसादनेमानम्] 

याजमान-साद्यते--साद्यमानपात्रामिमन्रणयाजमानेषु इय 
स्थाली इति दशनात् ॥ 

1 अस्मिन् पक्षे सवासां सादनप्रकारमाह--यथा प्रस्तरमूरं जुहुमलं भवति 
तथा जुं सादयित्वा तस्था ईंषतमङृषटां - प्रयक्कृष्टासुपश्रतं सादयति । तस्या अपि 
विप्रङृ्टतरां ध्रुवाम् (₹). 2 तूष्णी आग्यस्थल्यप्यासादयया ; तस्या अपि याजमान - 
दशनात् (र). रेणवोत्तरेण वा-क. सुच इति सुवा गृह्यन्ते एतावसदता- 
भिति लिङ्गात् (र). ५ आज्यानीति च स्ुग्गतानि ; स्ुचामधिकारात् । कचतु 
आज्यानीदयविरोषवेचनादाज्यस्थाल्या आसादितत्वाचच तद्रतस्याप्यभेमन्रणमि - 
च्छन्ति । समानजातीयेनेति न्ययेन अ ङ्गारपोहनादीनां प्रवृत्तिक्रमः । इविरभि- 
मच्रणस्यैव वाचनिकाभिधायित्वादाद्क्तिः । अभिघारमच्रस्तु आभेयार्थत्वात् 
तद्विकररेष्वेव भवति । तन्न च देवतवचिनो द्वितीयाभिकशब्दस्येवोदः (र). 
6 ् रुवोपरिश्टद्विषरत्योः-(सु, र). 
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ज्यानि कपालवत्परोडाश्ादङ्गारानपोद्य रयं 
ज्योतिर्विभाहि महत इन्द्रिय येत्यभिमन्त्रचाप्या- 
यतां घृतयोनिरभिरैव्याजुमन्यताम् । खमड्कष्व 
त्वचमङ््ष्व सुरूपं त्वा वसुविदं परशचूनां तेजसाऽ- 
रये जष्टममिषारयामीत्याग्ेयं पुरोडाश्षममिषार- 
यति तृष्णीयुत्तरम् ॥ ४ ॥ २४॥ २४९ ॥ 

[अभमिमन््रणेचिरोषः) 

(भा) विष्णूनि स्थेति सुग्गतानामेवाञ्यानाममिमत्रणम् ; सुचामधि- 
कृतत्वात् । 

[अपोहनादिमन्ाच्रत्तितद्धेत् | 
पुरोडाशादज्गारानपोद्यति मत्रावृत्िः । सु्॑ज्योतिः स्योनंत इति 

च द्रन्यगते प्रकृततात् । 
[प्रकरणविरोधपरिदहारः] 

प्रकरणस्य ` च बाधात् । 
ताया यकमा ० ०००७००० ०७५४ 

[अभिमन््रणीयाधिकरणनियमफलम् | 

(र) विष्ण्नि--धिकृतत्वादिति-- एता असदनिति खचोऽभि- 
मन्रय इति प्रकृतत्वात् । अतो यत्र ध्रुवायामेव अहणमुपसदादौ तत्र 
विष्ण्वसीति शरवास्थस्येवामिमन्रणं न स्थारीस्थस्य भरद्वाजमताच्च ॥ 

[आवृत्तितः] 
पुरोडाश्चा-- न्वागर्तिः--युगपदसम्भवात् ॥ 

[इव्यगतत्वस्वरूपं फटच)] 

मूयेज्योतिः--तत्वात् इति--अतो द्रव्यसम्बोधनरूपल्वा- 
देकवचनान्तत्वाचचकद्रव्यामिधानपरतवादवृक्तिरनयोः ॥ 

[प्रकरणविरोधपारेदारोपपत्तिः] 

प्रकरणस्य च बाधादिति- सूयन्योतिरिति न ज्योतिषोऽभि- 
मन्रणस् हविः ? प्रकरणवाघात् । हविषोऽप्यभिसंपकौजयोतिष्ठात् ॥ 

1 चाबाधाव्-ग. घ. चा बाधात् अतः भगिमविलम् १-क. 2 नापसङ्गात्-क, ` 
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यस्त आत्मा पञ्ुषु प्रविष्टो देषानां शिष्ठा 
मड यो वितस्थे । आत्मन्वाच् सोमघतवान् हि 
भूत्वा देवान् गच्छ सुवविन्द यजमानाय मद्यम् 
इति प्रातर्दाहम् ॥ ५।॥ २५॥ २५० ॥ 

स्यान ते सदनं करामि धृतस्य धारया सुशेवं 
करपयामे त इति पात्रयायुपस्तीयाद्रेः प्रथ 
थुवनस्य गोपाः शरत उत्खाति जनिता मतीना- 
मत्यपयावतयन् पराडशिमृदवास्य ॥ 8 ।॥ २६३॥ 
॥ २५१ ॥ 

दशमीखण्डिका, 
ययय यनः रनम 

वेदेन भस्म प्रमृज्य तास्मन् सीदामृते ` प्रति- 
तिष्ट व्रीहीणां मेध सुमनस्यमानः इति पन्यां 
प्रतिष्ठापयति ॥ १॥ २७॥ ३५२ ॥ 

तूष्णीं यवमयम् ॥ २॥ २८ ॥ ३५३ ॥ 
इरा भृतिः पृथिव्यै रसो मोत्रमीत् इति घषेण 

कपालानि प्रयज्य देवस्त्वा सविता मध्वा 
क्तिति सवेण पुरोडारामनक्ति स्वक्तमश्डू्मष्पेष- 

न्तमपारं वगं मणकाषम् ॥ २॥ २९ २५४॥ 

1681 

1 सदनकरणमेकस्य कृत्वा उद्रासनादिं प्रातिष्ठापनान्तभेकेकस्य करोति । सदन- 

करणायेकैकस्येलन्ये । ततः प्रातदौहसुद्यासयति । (द). 2 यदा यावननि्वेपति तदा 
तुष्णीं प्रतिष्ठापयति ब्रीहीणामिति चिङ्गविरोधादिति भावः । एवं च विकृतावपि यवमथ 

तूष्णीमिति सिद्ध मवति | (र). 3 कपालाज्ञनमन््रस्य प्रतिकप्राख्योगमाश्रत्तिः । 

अविभवादेकेकशः कपालानीति तु सलयाषाढः । पुरोडाराग्रहणात् सान्नाय्ययोम् भवदय- 
लङ्कुरणम् (र). 4 कू्मपृषदिव पृषत् बिन्दुयेस्य नास्ति सः अदूमेषृषन् ; 
छान्दसः । क्रचित्कचिन्नानक्तो भवतीलथः । (र). 5 पृरष्वन्त-क. (6 परिकशः- 
विच्छेदः (र्). 
णमुलन्तौ वा । णकारदछान्दसः (द), 

खम् 

7 निकाषः--निकषेणम् । तौ यथा न भवतः तथाऽनक्तीदयर्थः । 
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[मन्वाचरत्तिपश्चभेदः] 
(भा) योगे योगे कपालाज्ञने मन्त्रावृत्तिः । प्रतिकपारु हिरण्यकेशिनः। 
अपरिगं--अपर्त्यजन् । अणिकाषम्--'अधृषन् । 
(घ्र) उपरिष्टादभ्यज्याधस्ताष्दुपानक्ति ॥ ४॥ ३०॥ 

॥ २५५ ॥ 
(भा) हस्तेनोपाज्ञनमधस्तात् हिरण्यकेशिमतात् उ । 
(स्र) चतुहत्रा पौणेमास्या९ हवी ष्या^सादयेत्पश्व- 

होत्रामावास्यायाम् ॥ ५॥ २१ ॥ ३५६ ॥ 
(भा) असंमवतामासादने मन्त्रावृत्तिः । 
(घ्र) प्रियेण नाम्ना पिय सद आसीदेति थदन्यद्ध 

विदरिपूणमासिकेभ्यस्तदेतेनाश्सादयेदिति बि 
ज्ञायते ॥ ६ ॥ ३२॥ ३५७॥ 

[अचत्तिपक्षयोः प्रथगुपपत्तिः] 

ब) योगे योगे--न्तात्तिः-- परतिकपारगणं मत्रावरत्तिः एकपुरो- 
रुडाशप्रयागेऽपि विद्यमानत्वात् सर्वगणषु युगपदसम्भवाच्च । 

प्रतिकपालं-- दिरण्यकेशिनः--अज्ञनस्य कपारसंस्कारा्थ- 
त्वात् प्रतिप्रधानं गुणाबृत्तिरिति । 

अपरिवगं-अपरित्यजन्-अवि च्छिन्दन् -°अस्तोकेनपदेशेष। 
अणिकाष- अधुषन्-- सवेण पुरोडाशे । 

. दस्तेनो--केशिमताच्च-- यद्यपि प्रतिष्टितम् । 
असं- शत्तिः--युगपदासादनासम्भवात् । 
न । अन र्पति-क. 2 भपत्ताद्नं हस्तेन पावनभरिपिमाद (र 

° तात् सूत्रमताच-क. 4 युगापदासादनं सर्वेषाम्। असम्भवे तवादृत्ति्मच्रस्य । 
(र्). 5 केचित्तु प्रकृत एव हविरासादने मच्रमेतं विदधति । तभनिरासाथमस्य 
वेकृतत्प्दीनम् । तेनास्य विङृलयर्थमुलन्नतवात् दविबहुष्वनूहः । एकवचनं तु अयं 
यज्ञस्समसददितयादिवयज्ञादिरूपेण हविस्समुदायाभिधानं दव्यम् । (र). ^ स्तोकेन- 
कं, स्तोकेन स्तोकेन-घ, 
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[षियेणेव्यस्योहानूदपश्चौ] 
(भा) भियेणेति विङृत्युलन्नलादनूहः । आसीदतमासीदतेस्युपदेश 
अद्य सुत्यामितिदरोनात् ॥ 
(घ्र) अपरण सचः पुरोडाशावासादयति ।७।।२३।३५८॥ 
(घ) उत्तरो दोहो ॥८॥ ३४॥ ३५९॥ 

[दिङ्गनेयमे विदोषः मतिभदादिश्च] 

(भा) ` उत्तरो दोहौ पुरोडाशस्य । आभेयं॑परथममैन्द्रमुत्तरम् । 
मुचं केचित् । असमवे हस्तद्वयेन कमं ॥ 

[सवेह विनिदैशरूपत्वंप्रियेणत्यस्य] 

(घ्र) भ्रियेणति - नहः -- सवविङ्कतिषूपदिष्टतवादेकवच नान्तस्य । 
सतो हविजातिमात्रपरता । 

[उप्दशपक्षे ऊहस्योत्पात्तिः। 

आसीदतमासी--दशेनादिति -अप्यार्थः- विङृ्युखचत्वेऽपि 
कचित्समवेताभिवानसभवे तत्रोहो युक्तः । यथा विकृतो द्वादशाह 
उत्पन्नस्य श्वस्पुत्यामिन्द्राथिभ्याभिति परेषमन्रस्य अद्य सत्याभि रेखन 
इत्यूह दशनम् तद्त् परियेणेदयस्याप्यूह इति । 

[सूजक्तसादनेदेतुः। 

° अपरण-सादयतीति-प्रहृततवात् । 
[दोदोत्तरत्वेमतिभेदहेतः] 

उत्तरौ--युत्तरमिति--> कचिद्विवेचनात् । 
सचां -फेचित्-जपरेण शुचः पुरोडाशवासादयतीति प्रकृतत्वात् 

[दस्तद्धयस्य कमांङ्गत्वेमानम् | 

असंभवे हस्तद्वयेन कम--कमंणे वा मिति रिङ्गादित्युक्तं 
दोहकुम्भयोयुगपदास्ादनासंमवे । 

1 कस्मादुत्तरो १ स्ग्भ्य इति ब्रूयात् । तासमेवावधित्वेनाधिकारात् । 
पुरोडाङाभ्यां वा रौद्र उत्तर इद्यादाववधिमत्तया कतस्याप्यर्वोधित्वदरानात् । (र) 

2 अयं ग्रन्थः लिखितेषु न दद्यते-(सु. रा. मात्रे दृदयते.) 3 द्रचनात्-वं 

कचिदशनात्-घ. 
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मू) अपिवा मध्ये वेदाः साननाय्यङ्कम्म्थो संद- 
धाति पूर्वं भरुतमपरं दधि । अथैने ब्युदृहति 
दक्षिणस्यां श्रोण्यां शृतमासादयत्युत्तरस्यां दधि ॥ 
॥ ९ ॥। ३५॥ २६० ॥ 

(सू) अयं वेद् पृथिवीमन्वविन्दद्वुहासतीं गहने 
गह्रेषु स विन्दतु यजमानाय रोकमच्छिद्रं यज्ञं 
भूरिकिमा करोत् इत्यग्रेणोत्तरेण वा धुवां बेदं 
निधाय श्वे्न्तान् परिस्तीयं होतृषदनं कल्प- 
यित्वा श्सामिधेनीम्यः प्रतिपद्यते ॥ १०।२६।।२६१ 
[ वेदनिधानफलम् ; पञ्चम्यन्ताः तत्रत्यविरोषश्च | 

(भा) वेदासादनयुत्तरकमोथम् । सामिधेन्यर्थो यःपरषः तं वक्तं 
परतिपश्चते । तस्य तदज्गलात्सामिषेनीस्वरः ॥ 

एकादरी खभ््डिका ॥ 
इति आपस्तम्बश्रौतसूत्रूस्वामिमाष्ये दितीयश्रसने तृतीयः पटकः ॥ 

[सूर कुम्भीसधानपद्ाथैः। 

(ब) घ्रे इम्भ्यौ 'सन्दधातीत्यादि--हस्ते कुम्भ्यो धृत्वा वेदि- 
मध्ये सङकतसंशिष्य आनन्तरं विभज्य प्रापयति । 

[उन्तरकमोर्थमित्यस्याश्यः। 

बेदासा - मारथम् - तच्चासन्नामिम्ीने ते माष्यकारेणाभनो 
वैश्वानरे साकमेषेषु वरुणप्रघासेषु च तथा कमोपदेशात् । 

[सू्ारम्भप्रयोजनं अध्याहारोपपत्तिश्च) 
___ सामिधेन्यर्थो ~ प्रतिपद्यते --- पेषस्यानन्तरविधानदेवा - 

2 इस्तस्थेएव कुम्भ्यौ सहृदादेमष्ये सशटेष्य ततस्ते ब्युदूहति-- विभज्य 
मयति (रु). 2 वेदिं परिस्तीयंति यावानथः तावानेव वेयन्तान् परिस्तीयैति । 
द्वा यत्र हर्वीषि सादितानि तान् वेदिप्रदेशानिय्थः । तथा सति मदावेयामपि 
गितो इर्वाधीदं स्तरणं न परितो वेदिमिति द्धं भवति (र). 3 तदर्थमिष्मा- 
नादि प्रक्रमते (र). 4वेदनिधानमु--घ. `5 अयं व्ृ्तिमन्थः (यु. रा.) मनने 
र्यते न लिखितेषु. 

^= 
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(सू) अश्रये समिध्यमानायायुनहीति सेग्रश्व्यति 
-समिभ्यमानायानुचरूदीति वा ॥ १॥ १॥३६२॥ 

(सृ) पश्चदश्च सामिधेनीरन्वाह । २॥ २॥ ३६२ ॥ 
[ पाश्चदद्यपुनरुक्तिफलम् ] 

(मा) “पाञ्चदर्यस्य सिद्धत्वात्युनवेचनाहहयाजिनोऽपि पश्चदश रुभ्यन्त 
इत्युपदेशः ॥ 
(स) च्रीःस्तृचानिल्युक्तम् ॥ ३॥ २॥ २३६४॥ 

(र) नन्तरपयोगे सिद्धेऽपि सूत्रारम्मप्रयोजनं प्रस्तात्सामिषेनीनां हते्यव- 
स्थानान्तस्यास्मिन् कारे प्राक्पेषात् प्रयोगाय सामिधेनीभ्यः प्रतिपद्यत इति 
सामिधेन्यारम्भोपदेशात् ° प्रेषस्य'तदारम्भतवात्8 तं॑वक्कुमित्यध्याहरः॥ 

[अच्रविवक्षितः स्वरः खरोक्तिभावश्च] 

तस्य तदङ्गत्वात्सामिधेनीस्वर इति-तदङ्गत्वात्--तस्य 
प्रैषस्य अङ्गत्वात् । सामिषेनीस्वरः--कुष्टमन्दरयोरन्तरा । एतेन 
आश्रावणादीनामपि तहैशस्वर एवेति दर्दितम् । तथाचोक्तम्- 
उचचेतैश्वानरस्याश्रावयतीत्यत्र ॥ 

इति धूतैस्वामिभाष्यवृत्तो द्वितीयेगप्रश्चे तृतीयः पटलः ॥ 

[पाञ्चद्दयपुनरुक्तिफराषेवरणम्। 

पाञ्चदश्यस्य--इत्युपदे ्चः--अस्याथः-पश्चदशसामिषेन्यो 
म (र > (र 

दशेपूणेमासयोरिति सिद्धे पञश्चदशत्वे पञ्चदशसामिधेनीरिति पुनभैचनात् 
बहुयाजिनोऽपि पञ्चदशसङ्खया रम्यते विकस्पनेत्युपदशः ॥ 
ऋ | ककन 

णे केक ० 

1 ब्रूहीत्यूकारः छवेयितग्यः (र). 2 होतेति शोषः । परिभाषायामय 
पश्चदशाकलत्पः स्वेषामविरेषेक्तः । स एवात्रानूदितो वक्ष्यमाणः कल्पै्षिकत्पार्थम् । 
तेन राजन्यवे्यबहुयाजिकल्यैरपि स विक्रत्पते (रु). 3 समिभ्यमानयेतिवा- क. 
4 [ पञ्चदरास्य सिद्धत्वात् (मु. रा.) [7 पाञ्चदश्य सिद्धताम्-- क. 3 अ स्तृचा- 

नित्यचुवाके नित्याः काम्या नैमित्तिकाश्च स।मिधेनीकत्पा उक्ताः तेऽपि यथा 
नाह्मणमनुसंघेया इत्यर्थः (र). 5 प्राकूपषप्रयोगाथैः-क. 7 पैषस्य च-घ, 
5 म्भकत्वा-क. 
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[चचवि भागः 

(भा) र्र्स्तृचानि्युक्तं ब्राह्मणे । * तस्याथेः ;--राजन्यस्य 
त्रयस्तृचाः । प्रथमा सामन्वास्तृचः तं वरुण इत्युत्तमा त्रिष्टुप् । 
डैड अभिमिति गायत्री । प्रवो ् वाजीया ॥ 
(भा) उत्तरा स्मिष्यमानोऽमृतस्य राजसीति जगती परीधानीयायाः 

प्रा वैद्यस्य । काम्यष्वेकरविंशचत्यादिषु प्रथमाया उत्तरे दवे ईडे अभि- 
[अीनिदयादिभाष्यविवरणम् | 

(ब) त्रीस्स्तृचानित्युक्तं ब्राह्मणे--तस्याथः--राजन्यस्यः-- 
्रिष्टप्--प्रथमा? प्रवोश्वाजीया त्रिरभ्यस्ता । सामन्वान् तृचोऽम 
आयाहि वीतय इति तिस्र ऋचः । अयज्ञो वा एष योऽसामेति साम- 
संस्तवात् । तवं वरुण ऽ हत्यनुषटप् । अनया त्रिरभ्यस्तया परिदध्यात् । 
एवं तरयस्तृचाः । पश्चदशानुत्रूयाद्राजन्यस्येत्यस्मिन् पक्षे त्वे वरुण 
इति वसिष्ठराजन्यानां परीधानीयेयेतावान् विशेषः । प्रकृतितो राज- 
न्यस्य कल्यद्वयम् नित्यम् । आजुहोतेति गायन्त्या परिधानं नित्यम् 
्रहमवचेसकामस्यानन्तयांत् ॥ 
(र) ईडे अभिमिति -- वैश्यस्य -- सपदशानुत्रया्ैश्स्येतयत्र 
३३ अभिमिति गायत्री प्रवोवाजीयाया उत्तरा प्रवोवाजीया त्रिरभ्यस्ता 
३डे अर्भ विपाश्वेतमिति सञ्ृत् । अम्र आयाहि वीतय इत्यादि 
समानमाजुहोतेत्यन्तम् । आजु्टोता च सक्ृदस्याः परिधानीयायाः। 
परया समिध्यमानो अगतस्य राजसीति बहुचपटितया परिध्या- 
्रिरभ्यस्तया ॥ 

काम्येष्वेक--त्रयस्तृ चाः--ईंड अरि विपश्चितम् अमे 
` 1 वाजीयाया--घ, राजन्यस्य त्रयस्त्चाः-(जु. रा). ऽ मः (मु. रा). 
+ वाजा इत्यसय त्रिरभ्यासदेकस्तृचः आयादि-(सु. रा). 5 इत्युत्तर रष्ट्रम् 
(मु. रा). त्रिस्वृचा निव्युक्तम्-्राह्मणे । तस्याथः-राजन्यस्य च्रयस्तृचाः. ९ त्यत्र 
म्नो वाजीया त्रिरभ्यस्ता (सु, रा). 
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[दृचविभोगः पश्च॑मेदेनं उंपदेश्मतं चं] 

(भा) मिति सामन्वद्त्तरा त्वाम पुष्कराद्ीति त्रयस्तृचाः । जिम 

[तच विभागविवरणम् | 

(रँ) शकेम ते वयम् इति द्वे; सामन्वानम्मं आयाहि बीतय इति तृचः 

उत्तरा इडन्यो नमस्य इत्येका त्वाममे पुष्कराद्ीति त्रयस्तृचाः 
आजुहातेति परिधानीया वसिष्ठराजन्ययोः खं वरुण इस्येक्विश्चतिपक्षे । 
उपरितनपक्षष्वप्येते एव परिधानीये । चतुर्विशतिपक्षे पूरवेस्मादयं 
विशेषः ;--तृवेभ्य ऊ्वं॑वृषो अमिरितयाधभिं दूतमित्यन्तमुक्ता 

भ 

आनुष्टोतेति परिधानीये व्यवस्थया ॥ 

अम्निमग्र इत्येकादज्ाष्टम्या इति-- एकादशसु यावद्- 
क्षितम् निवेशयेदित्यथेः । त्रि शतमनुत्रूयादित्यस्मिन् पक्ष ̀  पूवंवदरभिं 
दूतमित्यन्तसुक्ता अभ्भिमम्र इत्येकादशसु प्रथमो द्वौ तचो आजुदयेतेति 
परिधानीया । द्वात्रि<रतमनुनरयादित्यत्र विशेषः ;--पूवेवदर्िं 
दूतमिस्ुक्ता अभिमभिमित्याचष्टावनुन्रूयात् ततः परिधानीया । षटुत्रि" - 
शत्पक्षेऽपि पूवेवदभिमिव्येकादशापि प्रयोज्याः समिध्यमानो अधरे 
इति चोक्त परिधानीयाः । चतुश्चत्वारिंचतमिव्यत्र विरेषः ;-- 
समिध्यमानवत्या उपरि प्रधुपाजा इत्यादि बहुचोक्ता अषटावुकत 
परिधानीया ॥ | 

1 पूरववदमिमभ्न इत्येकादशपि प्रयोज्याः समिध्यमानो (सु. रा). 2 प्रु- 

पाजा इत्यष्टौ समिष्यमानवत्य इति (सु. रा). 3 शातप्षे पूवेवत्पथुपाजा इत्यष्टा- 
बुक्ता द्शतयीभ्य (सु. रा.) 

870ए0ण प्र १01,. 7. 19 
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(भा) इवये"कादज्चाष्म्याः । ° एतासां यथाथेमागमस्स्यात् । सणि 
छन्दाूसीति गायत्री त्िष्ुव्जगस्यो बहुधाजिनः । अपरिमितमिति ` चहुया 
जिन एव नित्यादविकं प्रकृतानां चान्यतमः कल्पः । केचिदष्ट।“चत्वारि 

(र) अष्टाचत्वारिशदक्षे पषेवत् प्रथुपाजा इत्यष्टाबुक्ता ° दाशत- 

यम्य आभमेस्यो गायत्रयश्चतसरः आगमवित्याः ध्परिषानीयाः ° एका- 
दशचाष्टम्या अष्टौ समिध्यमानवत्या इति परत इत्यथे; ॥ 

एतासां-स्यादिति-*उक्ताथमेतासामेव निवेशः सूत्रान्तर- 
वचनात् ॥ 

सबौणि--याजिनः-सोमयाजी - बहुयाजी । "तस्य गायत्रया- 
दीनि छन्दांसि अवरद्धानि यो बहुयाजीति सवनत्रयेण । गायत्री 
रिष्टु्जगतीनां प्राप्तथमिप्रयिणोक्ततवात् । अपरिमितवचनेऽपि त्रयाणा- 
मेव छन्दसामनुवचनस् ॥ 

अपरिमित-नित्यात्-मः कल्प इति -- ब्राह्मणादीनां नित्या- 
धिकारोक्तपञ्चदशादि " संख्या स्वाधिकार ्ि"्तरूयाया "° अधिक- 
मपरिमित "्रकृतसेख्यानामप्यविशेषेणोक्तत्वात् बहुयाजिनोऽपि प्रापि; । 
उपदेशमतेन बहुयाजिनोऽपि पञ्चदशसङ्खथायाः पू्ैमुक्तत्वाच्च ॥ 

कैचिदष्टाचत्वारि ्यत्परम्-- अपरिमिततवात् ॥ 

1 शष्टाभ्य इति (मु. रा.). 2 प्रृधुपाजा इयौ समिध्यमानवत्याः-ग. 
£ याजिनमेव नित्यादधिकः. 4 चत्वारिद्छतश्परम्-ख. ग. घ. 5 दारातेभ्यः- 
क, 5ततःपरि-घ. 7 एतदादि न दरयते -घ. 5 नीयाएतासा-दिति-उक्ताथ 
(स॒. रा). ° एतासामेव नि-घ. एतासां यथार्थमागमस्स्यदितयुक्ता्थः-क. 
10 एतदादि वेचनमित्यन्त-घ-पुस्तके ददयते-क- पुस्तके च. 11 प्राप्ताया 
अधिकः-घ. "2 संख्यास्वाधिकारप्रप्ताया अधिक (सु, रा). 13 अधिकमपारे- 
मितम्-घ, "+ प्राकृत सं (यु. रा). 
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(भा) चतः परम् । युष्ष्वाहीत्येवमादीनामभ्नेयानां गायर्रणोमागमः। 

लियस्तेन यद्वायत्रय इति । परीधानीयायाः पुरस्तात् क्षेप इद्युपदेश्चः ॥ 
(सू) प्रणपे प्रणपे समिधमादधाति ॥४।॥४॥ 

॥ २६५ ॥ | 
(सू) सामिधेनीविवद्धौः कष्ठानि विवर्धन्ते ? प्रति 

हसमानासु प्रकृतिवत् ॥ ५॥ ५॥ ३६६॥ 
(सू) समिद्धो अग्र आहूतेत्यंभिज्ञायैकामनूयाजसमि- 

धमवशिष्य सप्रेमिभ्मरेषमम्यादधाति। परिधानौ- 
यायां वा ॥६॥ &। ३६७ ॥ 

(स्) वेदनां * त्रिरुपवाज्य सवेण ध्रुवाया आज्यं 
मादाय वेदेनोपयम्यासीन उत्तरं परिधिन्सन्षि- 
मन्ववहूत्य प्रजापति मनसा “ध्यायन् 

(घ) युक्ष्वाही--मागमः - मरावापस्थान इत्याहुः ॥ 
ियस्तेन गायत्र ईइति- सिद्धवदनुवादात् गायरत्रीणा- 

माभेयानामस्मच्छाखोक्तानां युक्ष्वाहीत्यादीनामागमः ॥ 
[उंपदेशमतोपपत्तिः] 

परिधानीया इत्युपदेशः -- आगन्तृनामन्ते निवेश 
इति । तेन॒ मत्रालिष्ु्नगस्यः षट्भयोज्या इति पूर्वेषां 

1 शरद्धिहासौ पश्चदशयेक्षया (र). ० प्रकृत्य पाश्चदर्दथेन तुल्यमित्यथः । 
एतदुक्तं भवति त्रस्तृचानमुत्रूयाते एकां सामिषेनीं त्रिरन्वाेत्यादिषु समिधेनीहासेन 
समिधाम॑पि हस उक्तः । किंतु ताः दहेव समशो विभज्याधेया इति । वक्ष्यति च॑ 
पित्रथायां समदं इम त्रैधं विभज्य भ्रिरादधातीति । .परिधानयायामाधेयारिशष्टा 
इत्यन्ये (र). 8 परिधानीयोत्तमा ऋक् (ई). + उपवाजनमुपवीजनम् तच्ादृटरथं 
नतु दीप्यर्थं त्रिरितिनियमात् । उदकसुपवाज्येत्यवश्रथे सत्याषाढवचनच् । तर्मा- 
दवभृथेऽपीष्यते (र्). 5 तेन मार्गेण प्रपाद्य (र). ° देवतात्वेन (र). 7 इति . 

पूर्वेषां कुप्-क. घ. 

१५ 
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(स) दक्षिणाप्राश्चमृज सन्ततं ज्योतिष्मल्याघारमा 

धारयन् सवोणीभ्मकाष्टानि सञ्स्यश्षयति 
॥ ७।॥ ७।॥ २६८ ॥ 

[उपवाजनोक्िस्वारस्यम् सस्पद्नेऽन्यपक्चः ध्यःनाकारञ्च] 
(भा) उपवाजनं दीप्तयथेम् । तस्मान्न वभुथे । अन्ववहृत्य ` प्रवेश्य । 

तेन » सन्विना संस्पशेने केचित् । मनसा ध्यानं प्रजापतये स्वाहेति ॥ 
म 

(बृ) क्ं्रमावा्घांय परिधानीयायाश्च नियतत्वात् समिध्यमानवतीं 

घाद्धवतीं वेति › न्यायो „° घाशब्दबोधितास्वेवेसयुपदेराभिप्रायः । 
अत्र बहचपरितानामागमपक्षः। सूत्रकारेणाप्युपदश्चादितराणीत्यज्ञी कारात् 

बहूचरेषत्वादस्मदीयहोत्रस्य ॥ 
[परतिहसमानास्विति सूत्ाथः) 

प्रतिहसमानासु प्रकृतिवदिति-अस्याथेः ; 
मिध्मदाद्यणि भवन्ति पञ्चदशेध्मदारूण्यभ्यादधातीति प्रकृतो नियमात् 
काष्ठसङ्कयाप्यज्गमूता । पश्चदशसामिधेनीरन्वाहेति सामिधेर्नासङ्कथा च 
विहिता । एकां ° सामिधेनीं त्रिरन्वहित्यादौ सामेषनेधिङ्खयावायेऽपि 
समश ॒ईइष्मं ° त्रेधं॑विभञ्येति काष्ठसङ्कयाया "” अप्यवाधिततवात् 
यावत्सामिषनीसङ्खथामादाय परिधानीयायां "" शेषाघ।ने कतंन्यमिति ॥ 

[उपवबाजनपदाथः] 

उपवाजनं-फचित्-- परिधिसंधि ""ंस्परानम् । 
[ध्यानाकारेप्रमाणम् 

मनसा-स्वाहेति--होमत्वात् स्वाहाकारपापेः तदयोगाचतुश्थ- 
न्तस्य प्रना'पतेध्यीनम्। ज्योतिष्मल्याधारमिति ज्वरुत्यभो ॥ 

1आघारयन्--धिधारां कवैन् (रु). 2 प्रदेदय-घ. 3 सन्धीनाम्-ग, 
+ क्रमकधाय (सु. रा). 5 न्याय्यो-क. 6 धाय्या (सु.रा). 7 करणत्-क. 
ख. ग. 5 सामिधेनीनाम् (सु. रा). १ त्रैधमितिकष्ट-क. घ. 1० अबाधि- 
तत्वात्-घ. 11 हेषकाष्ाधानम् (सु. रा) 12 स्पशेनम्-क, परिधिस्पशनम्- 
ध. 13 पतये ? ध्यानम्-क्ष, 
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(घ) ` आघारयोवेदत्यृ प्रा्ौ होतव्यौ तिर्यश्वौ बा 
व्यतिषक्तावन्यतिषक्तो बा ।॥ ८॥ ८। ३६९ ॥ 

[व्यतिषङ्गपदाथः] 

(भा) म्यतिषङ्गस्ससगेः ॥ 

(घ) स्वेणाज्यस्थाल्या आज्यमादाय आप्यायतां 
धवा धृतेनेप्त्यवदायावदाय श्रवामाप्याययतीति 
5 सात्रिकम् ॥ ९॥ ९ ॥ ३७०॥ 

[कीप्साधवाग्रहणफले आप्यायनं न चरै] 

(भा) प्रतिञ्ुवमाप्यायनं बीप्सावचनात् । सार्त्निकवचनादृशेपूणे- 

[उ्याख्येयप्रदरैनं कचित्तद्धिकस्पश्च 

(घ) व्यतिषङ्कस्तसगे इति--व्यतिषक्त(वव्यतिषक्तै वेति सूत्र 
+ व्यतिषङ्ग ° शब्दस्यार्थः । प्राञ्चो 5 तियैञ्चावित्यत्न व्यतिषङ्ग 
विकल्पेन ॥ 

[वीप्साकारः| 

प्रतिसुवमाप्यायनं वीप्सावचनात्--अवदायावदायेति । 
[अन्य्रपक्षान्तरम्। 

सावेविक-न्यत्रापीति-केचिदन्यत्राभिपूरणमिच्छन्ति ; अभर 
दीक्षाहुतिषु भाष्यकारेणोक्तत्वात् । 

1 आधारयोरेतान् विकल्पान् वेदति ब्राह्मणम्. जु प्रञ्चाविलयेकः पक्षः 

तियैञ्ो मिथो व्यतिषक्ताविति द्वितीयः । तविवाब्यतिषक्ताठरृञ् इति तृतीयः (रु). 
2 त्यवदाय धुवा-क. 8 न केवरमाधरे ; किन्तु सर्वेष्वेव कमे यत्र प्रौवादवदयती- 
खथ: । मच््रस्तु प्रकरणादै्टिक एवाप्यायन इययके (रु). « व्यतिषक्ता्थः-क. 
6 शब्दार्थः (सु. रा). 5 तिथेश्नौ वेदत्र-घ, 
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(भा) मास्तम्यामन्यत्रापि । शरवाम्रहणा द्धवामेव । धरुवाकर्थिऽपि 
€ 

चरावभिपूरणमेव यावदथभित्यतो नाप्याय्यते ॥ 
(सू) अश्रीत्परिधीभ्धार्िं च त्रिसिस्संमृदहीति सप्र 

ष्यति ॥ १० ॥ १०॥ ३७१॥ 

॥ द्वादशी खण्डिका ॥ 

ज् क दिम कनि 

(घ) इष्मसंनहनेस्सह स्प्यरऋते र्प्यैर्वाऽऽप्रीधोऽ- 
'नुपरिक्राभे परिधीन् *यथापरिधेत^मन्वम्र 
त्रिखिस्तमृञ्य अभ्रे वाजजिदाजं त्वा सरिष्यन्तं 
वाज जेष्यन्ते वाजिन वाजजितं वाजनित्यायै 
संमाज्म्यग्निमननादममाद्यायेति त्रिरमि प्राञ्चम् 
॥ १॥ ११३७२ ॥ 

~ --~---~ ~~~ ~--------~ ~ ~~ (न~~ --- ५ = ~~ (` [१ ~~ ~ 

(बृ) धवाग्रहणादूवामेव--आाप्याय भ्यन्ति | 

[आप्यायननिषेधस्थलरविवरणम् | 
धुबाकार्येऽपि- °नाप्यायत इति -- प्रायणीयायामाज्येन चर्- 

ममिपूयता देवता यजतीत्यसिन्पक्षे नाप्यायनम् । एवं गृहमेधि 
भोदनया निम्ने कतवेत्यत्र अभिपूरणमेव सैत्रामिपूरणम् न परत्यवदाने 
अथेरक्षणत्वात् ॥ 
न ~ ० = न क ~ कि ए कि दि 

1 अनुपरिका्म-तं तं परिधिदेशं गत्वा (र), > मन्-क., उ यथापरि- 
पित~येन कमेण परिहितास्तेन कमेण (र). 10 अन्वग्र-मूलादारभ्याऽस्म्रात् (र), 
° प्याययति-क, घ. ० नाप्यास्यत इति-ग. घ. नाप्याययत इति ( यु. रा). 
1 नियमेन क-घ, 
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[स्फशयमच्रणापि समागङाभः समागौन्तरं च| 

(मा) स्फयोऽपि संमागाथः। तस्मादवमृथे तेन संमागेः। अनु- 
परिक्रामं --गत्वा गत्वा तस्य तस्य समीपम् ; ` नैकस्थः। यथा परिधितं 
तथा अन्वग्रम्--अगर क्रियापरिसिमा्तिः। अभिममीदित्यपि ° रुभ्यते । 
तदाभनेः पूवम् ॥ ११४॥ 

(षू) भुवनमसीत्यग्रेण ध्रुवां जद बाऽञ्जरिं कृत्वा 
जुद््ति जुदुमादत्त उपमूदेदीत्युपभूतम् ॥ 
॥ २ ॥ १२ ३७३ ॥ 

[स्फ्य समागांथत्वाविरोचघः] 

(क) स्फ्थोऽपि संमा्गाथे इति ; --न सहयोगात् स्फयप्या- 
प्राधान्यम् । 

[अन्यथा अवश्थे तदभावः] 

तस्मादवभुये तेन सम्मा; ;--संनहनाभावेऽपि । 
अनुपरि-- धितं तथा ;--परिधानक्रमेण । 

अन्वग्रं -लम्यते ;--अभिमभीत्रिलिस्सम्मरड्ढीति ब्राक्मणो- 
क्तत्वात् तदपि विकल्पेन भ्यते ¦ 

[अग्नः पूवैमिति पश्चेऽपि परिधिसंमगेः| 

तदाञ्ओेः पूर्वम् ;--सम्मा्गैः । + अस्मिन्नपि पक्ष परिधीन् 

समाष्टीति पश्चाद्विषानात् पश्वालरिषिसम्मागेः ॥ 
स 

1 

1 नैकत्रस्थः (सु. पु.). 9 लभ्यते इत्यन्त एव-घ. 3 अज्ञलि 

राहवनीयसंस्कारा्ः तस्मा एव नमस्करोतीति मश्रविधिवाक्यरेषात् आहवनी- 

याज्ञ करोतीति भारद्राजवचनाच । दक्षिणस्य व्याप्तत्वात् सब्येनादानसुपभ्रतः ; 

तथा बोधायनेोक्तेश्च (र). ^+ तस्मिन-क. 
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(अञ्जटेनेमस्काराथेता, सुवनेयज्ञः, भथनंय्ुः, अव भ्रतेण्यूहः 
त्रोपदेरापक्षश्च.] 

(भा) नम इति लिङ्गात् ` नमस्कारार््थोऽञ्लङिः । भुवनमसीति 
यज्ञाभिषानम् । वरिपथस्वेति यजमानस्य । अतोऽवभरथे आपि यष्टय 
इत्येतावानुहः । न तुपदेशः ॥ 
| ज्ेमरकाराद्त्ववरनम्या-- ] 
§, नम इति--र्थोऽज्ञरि"रिति;ः- जुं वाऽज्ञरि इतेत्यत्र 
आहवनीयाभेमुखमज्ञि कत्वा तत्नमस्छुर्यात् । अभर यष्टरिदं नम 
इति लिङ्गात् । तस्मा एव नमस्करोति वाक्यशेषाच्च । | 

[भुवनं नेदाभचिरित्यरहेतः] 
शुवनमसीति यज्ञामिधानम् ;-- नाभेः । यज्ञो वै भुवनं इति 

वाक्यशेषात् । 
[विभ्रथनस्य यजमानविषयत्वोपपत्तिः| 

विप्रथस्वेति यजमानस्य ;--* पधानाभिधानम् ; यजमानं 
भनया पञ्चभिः प्रथयस्वेति यक्ञसंबोधनम् । यज्ञ एव॒ यजमानं जया पड्भिः ˆ प्रथयतीति वाक्यशेषात् । ° प्रथस्व-प्रथयस्लर्थः- 

(अव भृथेऽज्जटेः हस्य चोपपात्तः] 
अतो-त्येतावानूहः ;-- अतो ऽवभृथे ̀ ऽप्यविकारेणाज्ञलिकरणम्। ˆ यजमानप्रथनाश्चसनपरलान्मन्रस्य । एष हि देवेभ्यो हव्यं भरतीति दविभरणद्वरेण आहवनीयस्य षटलात् अभे देवानां यषटेति च वाक्यरोषात् यज्ञकवरूपाहवनीयामिधानस्य विवक्षितत्वात् तत्स्थानापन्ना-  स्वप्यवसृथे आपो यषटूय इ्येतावानृहः ॥ 

[विनाप्यृहं प्रयोग इति उपदे शापक्षोपपत्तिः] न तृपदेशः--अभे्े्लस्य भाक्तत्वात् पव अभवस्य भाक्तलात् यज्ञफलाशासनपरला- 
' नमस्कारार्थं च लिखति ख. ग. ध यज्ललिः-क. ४ रिति ; आहव नीया-क्. घ. 4 प्रधनाभिषानम्-क. ख. ग घ. ° पञ्चभिरितिवाक्य-क, "6 विप्र- थस्व-विषशेषेण-क, 7 थे अविकरेण-घ्, 8 यजमानस्य प्र-क. ० स्वप्सु अव-~-घ, 
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(घ्र) सुयमे मे अच धृताची भूयस्तश्स्वावृतौ 
सपावरताविच्युपभ्रति जुहूमत्यादधाति ' । 2 युखतोऽ 
मिहृत्य युखत ° उपाब्हरति सवैत्रैवमत्याधानो- 
पावहरणे “ भवतः ॥ २॥ १३ ॥ २७४॥ 

[अल्याधानदेरमन्यकता] 

(भा) अलत्याघानोपावहरणमहणाति तुष्णीमन्यत्र ॥ 

घ) न च °स\शिज्ञयति नाभिदेशे च सुचो 
धारयति ॥ ४॥ १४॥ ३७५॥ 

(र) मच्रस्य अवभथेऽप्यनृषहेन प्रयोग इति । तशब्दासपूषैपकषव्यावृततिः । 
देवतभेरमिषायकोऽभिदाब्दः वरुणप्रघासरावभथे दर्शितत्वात् । एष हि 
देवेभ्यो हव्यं 5 भरतीति अरि देवानां यष्टेति देवतायामुपपदयते 
नाधिकरणेऽमो । स्थल्जलाद्यधिकरणेषु तत्तदेवताः भ्यश्च हयमानं हविः 
देवताभिरेव वहति तस्मादवमृथेष्वपि तस्येवामिधानमिति ॥ ११५॥ 
॥ ३२९ ॥ 

[अन्यात्याधानपदयोरथः माष्यारायश्च] 

अत्याधानो--मन्यत्रेति--जाघारादन्यत्र जुद्ूपभतोभ्हण- 
मत्याधानम् । उपावहरणं च तृष्णीम् । उपावहरणमत्रामावेऽप्यनास्थया 
भाष्ये निर्देशः । आधार एव मन्त्रोपदेशात् अन्येषां तलकृतिताभावात् 
तुष्णीं क्रियामात्रानुष्ठानम् । अथवा मुखतोऽभिहत्य मुखत उपावहर- 
तीति क्रियाप्रकारमात्रमुपदिशयातिदेशात् समनन्तरवाक्यस्थस्यातिदेशो 
युक्तं इति ॥ 

1अल्यादधाति--स्थापयति (र). 2 मुखेनासिहृलय--अभिमुख कतवा 
.(₹). 5 उपावहरति--अपादत्ते (र). हरतीति-ख. + मन्रस्तु प्रकरणादाधाराथे 
एवे नान्यत्र (र). 3 शब्दाययति (₹). 5 वदतीति-क. 7 भ्योदूय-घ. 
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[शिजनस्वरूप असंरिञ्जनधारणयोः सावैत्निकत्व च| 

(भा) न च संशिञ्चयति-न च शब्दं करोति। असंिज्जन- 
धारणयोः सावंत्रिकतवं ' च राब्दात् ॥ 

घ्र) अशराविष्णू मा वामवक्रमिषमित्यग्रेण सुबो- 
परेण मध्यम परिधि 'मनवक्रामं प्रस्तरं “दक्षिणेन 
पदा दक्षिणाऽविक्रामत्युदक्सव्येन ॥५॥ १५॥ 
|| ३७६ ॥ 

(भा) अनवक्राम--अनवक्रम्यानवक्रम्य ॥ 

(घ्र) एतद्वा “ विपरीतम् ॥ &॥ १६॥ ॥ ३७७॥ 

(सू) विष्णोः स्थानमसीत्यवतिष्ठते ॥ ७॥ १७॥ 
॥ २३७८ ॥ 

[रिञ्जनसभवः) 

ब्रु) न चशब्दं करोति-पात्रसंषद्वनेन ॥ 
[सावात्ेकत्वरामः, 

असंशिञ्चन--शब्दादिति- चशब्दात्सवेतरस्यनुषज्यते ॥ 

[णमुलन्तारायः 

5 अनवक्रा्म-अनवक्रम्यानवक्रम्य--णञुरथेः पौनःपन्यम् 
सवोतिकरमणाभिप्रायेण ॥ 

णक जन १ 

1 कत्वम् इत्येव वाध्स्यान्तः -क. घ. 2 क्रामन् प्र--ख. अनवकरा- 

मम्-- पदा प्रस्तरमनवक्रम्य (र). २ दक्षिणिन सव्येनेति तयोः प्राथम्यनियमः $ 

अनक्कराममित्याभीक्ण्यवचनात् । अयमपि मच््रव्जं ॒सवत्रिको विधिः (र). 
4 सन्येनातिकरम्य दक्षिणिन प्रत्याकामतीत्यथेः (र). ५ (अनवक्रमम् ; सुचोष्मेण 
मध्यम परिधिमुप्रेण प्रस्तरमनतिक्रामन् यथा भवति तथा दक्षिणतो गव्वेत्यथः, 
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(सू) अन्तर्वेदि दाक्षिणः पादो मवत्यवघ्र ` स्सन्यः॥ 
अथोष्वस्तिष्ठन् दक्षिणं परिधिसंधिमन्ववहूत्य 
॥ ८ ॥ १८ ॥ ३७९ ॥। 

॥ जयोदरीखण्डि ; ॥ 

(स्) समारभ्योर्ध्वो अध्वर इति प्राश्चषुदश्चसुज्ु^ 
संततं वज्योतिष्मत्याधारमाधारयन् सवौणीभ्म- 
काष्ठानि सध्स्पश्चेयति ॥ १॥ १९॥ ३८० ॥ 

(भा) ज्योतिष्मति--ज्वरूति ॥ 

(घ) यं कामयेत ` प्रमायुकस्स्यादिति जिह्यं तस्येत्य- 
त्तम् । २।२०।२८१॥ 

[जिद्यत्वोक्तथ्थवादत्वम् ] 

(भा) जिह्मो वक्रः । उ्वैमूजुरिति कतवादः ॥ 
[सौत्रस्य पाश्चमुदश्चमिलयस्याथः 

(घु) प्राश्च युदश्वमिति-कोणदिगमिपरयण; ऋनू् प्राञ्चो 
इल्युक्ततवात् ॥ 

|आघायीन्वारम्भणं मानं च] 

ञ्योतिष्मति-ज्वरुति-अत्राघायद्रव्यस्य यजमानान्वारम्भणम् 
आधारमाघा्यमाणमनुसमारभ्येति दशनात् ॥ 

[कामनोक्तः फलितार्थः शब्द्साधुत्व च] 

जिह्यं तस्येत्य॒क्तं ब्राह्मणे ;-- 
जिद्यः-बादः-उध्वेभाघाये विच्छिन्यादि्याचध्वैता जिह्य- 

ता च कवृविशेषणे । यथा जिद्यः यथा चोष्वंः अवक्रा भवति तथा 

1 दक्षिणावघ्रः-तताण्णिकस्ग्रङ्कलिः (र). 2 उध्वैः-अप्रहनः (र). उप्रमा- 

युकः-मरणधमा । जिह वकम् बराह्मणप्रदशनगूजुतादराथम् (र). 
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(सृ) ऊर््वष्माषाये विच्छिन्घातुदरष्यस्य ॥३॥ 
॥ २१॥ ३८२॥ 

(सू) व्थुषृण्वा ॥ ४॥ २२ ॥ ३८३ ॥ 
[खृब्रद्यसपिण्डिताथः] 

(भा) > वृषण्वा-विकिरन्मनसा शत्रु ध्यात्वा ॥ 
(घ्र) “न्यञ्चं वृष्टिकामस्य ॥ ५॥ २३॥ ३८४ ॥ 
(सू) शद्ष्यस्येत्येके ॥ ६ ॥ २४॥ २८५ ॥ 
(घ्र) उभ्यैमाधारं स्वगैकामस्य मृयिष्ठमाहुतीनां 

जुहुयात् ॥ ७॥ २५॥ २८६ ॥ 
(घ्र) अपि वा °नाषारयेतूर्वधिं मध्ये पञ्चाथ वा 

जुहुयात् ॥ ८ ॥ २६ ।॥ ३८७॥ 
(सू) हत्वा'ऽभिम्राणिति ॥ ९ ॥ २७॥ ३८८ ॥ 

(व) तिष्ठन् जुहुयादि्यध्याृत्य अजिह्यमृधवैमित्यवस्थानक्रियाविशे- 
षणत्वात्कभेतनपुसकत्वे ॥ 

[विकिरण विवरणेन भाष्यार्थः] 
वृषण्वन्-ध्यात्वा--ऊष्वेमाधायं विच्छिन्धादुदरेष्यस्य "^यज- 

®> मानं मनसा ध्याता विकिरन् प्रशिथिरमाहुतिं जुहुयात् ॥ 

‡ नाभिदेशादूष्वसुद्रहीतया सचाधारामारभ्य मध्येबिच्छिन्यात् (र). वृष- 
ण्व। (क. ख. इत इतो धीैरन्वा धारां विच्छिन्यादित्य्थः । णकारश्छान्दसः । 
यजमानस्य द्विष्यतवाजेवे विच्छे्तव्यमिति भावेः (र). 8 ] वृषण्वन् १ ` विकिरन्- 
[1 षण्वान् विकिरन् (सु.पु). +न्यश्नि-ख.न्यन्च॑-नामिदशान्नीचैः (र). 
6 नीचेराधारो दवष्यस्य ; तस्माद्व्नीय इक (र), ० नाधारयेदित्याधारगुणपरति- 
षेधः । दीेधारादिसयोगादयो धमौ न भवन्तीदयर्थः (इ). †? अभिप्राणिति-आधा- 
रस्यपरि श्वसिति (र). 5 ध्याहृत्यम्-क, 9 तवात्कमंनपुंसकते-क, 10 ददे 
स्येयत्र दवेष्यम्-क, | 
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[अभिप्राणने कर्म॑] 

(भा) हुत्वाऽ' मिप्राणनमाधारस्य ॥ 

(भू) बृहद्वा इति सुचशुद््य पारि माऽ ईदरिता- 
दामा सुचरिते मनेत्यसथ्स्यशचयन् स्रुचो प्रत्या- 
क्रामस्येते : एवाक्रमणप्रत्याक्रमणे मन्त्रवती 
भवतः ॥ १० । २८॥ ३८९ ॥ 

(भा) एते एव मच्रवती मवतः नान्ये । 3 विधिस्तु सर्वत्रासंस्प^्ै- 
मुक्ता । तद] श्वाराथं प्राण आघार इति ॥ 
(सू) मखस्य शिरोऽसीति जुद्धा धां” दविखिर्वा 
समनक्ति ॥ ११॥ २९॥ ३९० ॥ 

[समञ्जने कमे मानं च] 

(भा) भरुवासमञ्जनमाञ्यस्य ; ज्योतिषा ज्योतिरङ्तामिति रिज्गात् ॥ 
क्न ~ ~ ~ = न "~ ~~ = ~ ~ 

। [ भाष्योक्तनियमफलम् | 
) एते एव-युक्रा-- एते एव मन्त्रवती भवत इति नियमात् 

मन्त्रवर्जितस्य क्रियाकलपस्य " सवत्र प्रा्िः ॥ 
[खचोरसस्पद्रनस्याघाराथैत्वेमानम् | 

तदा-आधार इति- खचोरसंस्पशेनमाघाराथेमेव । प्राण 
आघारः यत्सभ्स्परयेदिति रिज्गात् ॥ 

[समञ्नं भोवाज्यस्येव 
धुबा-ज्यस्य -रुवा ९ समनक्तीदयुक्तेऽपि भोवाज्यस्य समज्ञनम्। 
ज्योतिषा -लिङ्खात्-- आज्यस्येव तैजसत्वात् ज्योतिरिति 

गोणवादोपपत्तेः ॥ 
1 अभिप्राणन-क, 1. ̀  णनमुपरिप्राणन-ख. [. 2 इत्यमन्यत्र मनच््रप- 

युदासात् ततोऽन्येषामाकमणप्रत्याक्रमणधममांणां सावेत्रिकत स्पष्टीकृतम् । सुचे।रसं- 

स्प्ननियमनं मच््रश्वत्रैवेभ्यते यत्संस्परोयेदिति निन्दार्थवादस्याघारसंयोगात् . 
8 विधिकमेसु-क. « स्पर्चनयु-क. 5 तदादरार्थ-ग 5 ध्ुवामिति पधुवास्थमाज्यं 

लक्ष्यते (₹). 7 सवेस्य-क. 
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(सू) उर्नीत राय इति सवेण ध्रुवाया आज्यमादाय 
सुवीराय स्वदिति शूममिधायं ` जुदोपादाय 
यज्ञेन यज्ञस्सतत इति ध्र॒वां प्रत्यभिधार्याश्यतने 
° सादयति ॥ १२।॥ ३०॥ ३९१॥ 

£ क [क 

॥ चतुद्द्ा कण्डका ॥ 

[ज्द्वोपादानेऽमन्बता उपदेशम च] 

(भा) जुहोपादायेति न मत्रः | पुनरत्रीतमिस्युपदेशः ॥ 

(सू) क इदमध्वयुरभविष्यति १ स इदमध्वयभेविष्यति 
यज्ञो यज्ञस्य षागातिञ्यं करोतु मन आविज्य 
फरोतु चाच प्रप्े भूयवस्पु्र्विष्णोः स्थाने 
तिष्ठामीतीष्मसंनहानि स्फ्य ° उपसंगृह्य वेद्याश्च 

[अस्यापददानस्यांमन् तदतः] 

(ब्र) जही-न मन्त्रः-जुहोपादायेति छान्दसः ; नेच मन्त्र; ; पुन- 
रुपादाने मन्त्रानुपदेशात् ॥ 

[उपदेशपक्लारायः] 

पूनरुन्नीतमित्युपदेशः इति-जुहैपादायेत्यसिन्नपि वार्वये 
आवश्यं पूवेवाक्यस्थसुवाज्ययोरुपस्थानात् सह चरितस्य मन्त्रमात्रस्य 
निवृत्तिकारणाभावात् उन्नीतं रायः इत्याञ्योपादानाथंतया साधारण- 
ताच्च ॥ 

। जह्यापादाय-ख. 2 तने छ्चौ सादयित्वा-ख. 3 सादयित्वा-क.. 
रदरदत्तसंमतोऽयं पाठः । ^ स्स्व्विष्णो-ख. 5 उपसंगरह्य--उपश्ेष्य-(र). 
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®> ऋ ज 

(घ्र) तणमव्य न्तमादायोत्तरतः ` प्रवरायावतिषटते 
ूर्वोऽध्वयूरपर आ्राधिः ॥ १। ३१।२९२॥ 

[कडददमिल्यदेर्विनियोगः, सृञ्ा्थैः, आदाने उपदेरापक्चः) 
अवस्थानदेदाः, चरण कचिदिरोषश्च.| 

(भा) क इदमित्यवस्थानमन्त्रः । इध्मसनहनानि स्फ्ये गृहीत्वा 
वेधाश्च ° तृणं विगतान्तं मध्यवर्ति तस्य “प्रच्याविनः वेधां तृणमपि- 
सृजतीति शिङ्गात् । न मुच्यते वेया इत्युपदेशः । वेधा उत्तरतः । 
वरुणप्रासेषु प्रतिप्रस्थातुन प्रवरः अध्यणा वृतत्वात् ॥ 
(सू) इध्मसन्नहनानाप्ीप्रोऽन्वारभ्य क इदमग्रीद्ध- 

विष्यति स॒ इदमग्रीद्धषिष्यतीति सन्त्र ̂ संनमति 
॥ २॥ २२ ॥ ३९३ ॥ 

[अवस्थानमन््रताहेतुः] 
(वृ) क इद मित्यवस्थानमेन्त्रः-- तिष्ठामीति रिङ्गात् ॥ 

इध्मसंनहनानि-- तीति लिङ्गादिति ; -वेदिमध्यात् तृण. 
\ + ७०.१९ मसंख्टमुपादाय वेचां तृणमपिसज॑तीति पक्षेपविधामात् । 

न भ्ुच्यते बेद्या इत्युपदेशः ;--अपिखेजतीति हस्तविमोक- 
मात्रपरतयाप्युपपततः वेभ्यास्तृणमपादायेति संततस्थैवोषादनम् । 

[उन्तरत्वावधिवेदिरित्यज् हेतुः] 

वेद्या उत्तरतः ;--प्रवरायावस्थानम् प्रकृतत्वात् न विहरमात्र- 
स्यात्तरतः । 

1 7 

क क क, अ [वंरुणप्रधासे विशेषे हेतु] 
वरुण-वृतत्वात् ;--तियमाणस्य चेकल्वात् ॥ 

1 अन्यन्तं-वेया अत्रिगतमन्तं-वेद्यन्तस्य मूलमिति यावत् । वेया अवि. 
गताम्तं वा (इ). 2 प्रवरं वक्तुम् ; तद्धन्नत्वान्मच््रस्य (स). > यच्च तृणमप्य- 
न्तविग-घ, ^ प्रच्यवनं-घ. 5 इदं वाक्यम्-घ. पुस्तके न ददयते, 
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(सू) आभ्रीधे सोमे ॥५॥ ३५। २९६॥ 

सवेतरैवमाश्तप्रल्यश्रुते भवतः ॥ ६॥ ३६॥ 
| २९७ ॥ 

[आश्चावणदेस्सर्वत्रैकरूपता 

(भा) ` जमीभरेः सोमे दशपूणिमासक्रिकाराणामपि ॥ 

॥ पचदरी खण्डिका ॥ 

(भा) यथेह प्रयुङ्के तथा सर्वत्र ॥ 

॥ इति आपस्तम्बश्रौतसूत्रधूतेस्वाभिमष्ये चतुर्थः पटलः ॥ 

(रु) स्यशेनाज्ञनायेदच्छुयोरवस्थानं प्राप्तम् । अत इहापि 
दक्षिणामुखतवं प्रतिपा्ते | अपरेणोत्करं दक्षिणामुखस्तिष्ठरि 
णोदितत्वात् तथाव्थितयोरेव हतुरसंस्पर्ो यथा भवात तथा 
कुयात् ॥ 

[आश्रावणादयेकरूपताविवरणम् | 

यथेह-सतैत्रेति ; --आश्रावयेल्यादिषु वैकल्िकपक्षेषु इहानु- 
षितपक्ष एव । स सवेत्र तथा । प्रत्याश्रावणप्रयोगोऽप्यत्रोक्तं एव 

< 

सवत्र ॥ 

इति धूतैस्वामिभाष्यवृ्तो द्वितीये प्रश्चे चतुथः पटलः ॥ 
भ 

[पीथं 

भ न+ 

क 

1 आध्रतमाश्रावणम् (रु). 2 धमे तवान्नीधरागारे तिष्ठन्. (र). 

850एणप्+ ए. 1, 14 
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(स) अनपं "व्याहरन्तः प्रचरन्ति ॥ १॥ २७ ॥ 
| २९८ ॥ | 

[अनपन्याहारविध्य्थैः, तदधिकारिगिणनामेदः, परचरणस्वरूपे ऽ- 
न्यपक्षः तदुषणं च. | 

(भा) अनपन्याहरन्त इत्यन्यवचनपरतिषेषः > सयजमानानाम् । 
केः चतुर्णाम् । प्रचरणमवदानमरदणादीज्यान्तम् । केिर्सरवम् । 
तेषापिडायामन्थंकं वाग्यमनविधानम् ॥ 

[अपन्याहारनिषेधस्य यज्ञमानिषयत्वेेतुः 

(ब) अनपन्या-मानानाम्-- यजमानस्यापि प्रचरणकतरेतवात् । 
[चतुणांमिति पक्षोपपत्तिः, 

कोचेश्वतुणांम्--ऋविजाम् । नान्यदा्रीभः परत्याश्रावणा- 
दित्यादिषु ऋलिजामेव त्रयाणां संकीतेनात् ब्रह्मणोऽपि सर्वकरमसु वाग्य- 
मनादिकवत्वात् चतुणोमेव । ‹ चत्वर ऋलिज ' इत्यत्र सङ्कथाग्रहणं 
बहुवचनचोदितासु चतुणामेव अहणं यथा स्यादिद्युक्तत्वाच्च ॥ 

[इज्यान्तमात्स्य प्रचरणपदाथत्वे हेतुः] 
प्रचरण-ज्यान्तम्--न कत्लपयोगः.। वपया प्रचये पुरोडा- 

शचेन प्रचरतीति दशनात् । 
[पश्चान्तर तज दोषविवस्णं च| 

केचित्सेमिति--ङत्पमयोग इत्यर्थः । 
एतदृषणम्-- 
तेषामिडाया-विधानमिति--अनपव्याहरन्त इत्यनेनैव 

सिद्धत्वात् । 
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(घ) आश्रावयिष्यन् नान्यदाश्रावणात् मयात् आ 
श्राविते नान्यदा्रीधः प्रत्याश्रावणात् प्रलया 
श्राविते नान्यदध्वधयजेति वचनात् यजेत्ुक्ते 
होता नान्यद्रषदकारात् ॥ २॥ ३८ ॥ ३९९॥ 

[आश्नरावयिष्यन् इत्यादि सत्रारम्भफरम्] 

(भा) अपन्याहरि कृते यचक्त इति प्रायश्चित्तं प्रातम् ; पुनरारम्भ 
एतेषु कषु प्रायश्ित्तान्तरविधानाथेम् ॥ 

(घ्र) यद्यन्यद्भूयात्पुनरेवाश्रावयेत्॥२।३९॥ ४००॥ 
(भा) सवेमाश्रावणादि पुनः ॥ 

(घ्र) व्याहूतीवो जपेत् ॥ ४ ॥ ४० ॥ ४०१॥ 
(भा) व्याहतिजपो अषकतुः ॥ 

(घ्र) उरष्वज्मासीने होतारं श्रणीतिऽभिर्देषो होता 
देवान् यक्षद्िद्ंधिकित्वान् मनुष्वद्धरतवदयुवद- 
युवदिति ` यथाऽऽषंयो यजमानः ॥ ५। ४१॥ ४०२॥ 

न 1 8) 

[खूचस्य नैमित्तिविधानपरत्वम् याज्यास्ंग्रहश्च] 

(बु) आश्रावयिष्यननित्यादि-अआश्रावयिष्यन्नित्याद्यारम्भो यद्यन्य 
रुयादित्यादिनेमित्तिकविधानाथम् | नान्यद्रषट्कारादिति- याज्यया सह 

[पुनराश्रावणग्रहणफलरस् 

सर्वमाश्रावणादि पुनरिति-पुनराश्रावयेदि्याश्रावणग्रहणं प्रद 
नार्थम् । आश्रावणादिवषटकारान्तस्य आश्रावणमात्रेण कायोसिद्धेः | 

[व्याहतिजपे कता 

व्याहृतिजपो मेषकतुः--अपम्याहरणकतुः । 

ि 1 देवहे 'तृहूपण स्वरूपेण च मनुषस्य दवुदवसञ्याव्राथन वग्णम् (र 

9 यस्य यजमानस्य थः प्रवरः प्रवर क्राण्ड द्रितः तस्थ तत्रोक्तादषीन् अमुवदमुत्र 

दिति कीतयन् होतारं बणोते यावन्तस्स्युरिति (र). 

14 
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डङ्गरोशिरिदिशंनात् ॥ 
(सू) इत उध्वोनध्वयुैणीतेऽयुतोऽर्बाचो ° होता 

॥ ९ ॥ ४५ ॥ ४०६ ॥ 

(घ) पुरोहितस्य ` प्रवरेण राजा बरणीते ॥ १० ॥ 
॥ ४& ॥ ४०७ ॥ 

(र) होतेति य एव देवानां तं वृर्णीतित्यादिनिर्दशेः यजमनार्षैयवरणं 
होतुवरणमभिवरणं च परतीयत इति विरुद्धमिव इयते । अतः 

® कस्यात्र वरणमिति 
अत्रोच्यते ;--हग्यवाहनोऽभिराहवनीय आर्षेयशचब्देनोच्यते | 

यजमानेन जनितत्वात्तदधोत्रामिधानम् । अतश्च यजमानर्षैयेणामनवैरणे 
प्ानाथेम् । अभनेयो वै होता अमे होता अथिरहोतिति च दतु- 
रप्यभिदेवतत्वादभिख्येण होतुवेरणम् । ततो यजमानार्षेयेण गोत्रेण 
होतृवरणमध्वयुणा कव्यम् । होता तु यजमानर्षैयेणाभिवरणं अभे 
महा असीत्युपक्रम्य आनिवित्समापेरग्रयभिधानपरत्वात् । प्रवरनिविदां 

च आवाहनाङ्गत्वात्। आहवनीयस्य च वृणध्वि ५ हम्यवाहनमिति दवि- 

वोदुत्वेन आहवनीयाभथेजमानर्षेयतवेन वरणं तस्सम्बन्धितया च होतु- 
वैरणम् । पञ्चानां वरणपक्षे द्रावेकत इत्यत्र उदाहरणे “ ददोनम् ॥ 

|शुङ्गदुदाहरणाशयः, | 

शुङ्गरौशिरिदर्शनादिति;- द्रधाम॒ष्यायणोदाहरणम् । भर- 
राजाः श्ज्ञाः कताः शैशिरय इति ॥ 

1अत-ख. 2 तच्चोभयं प्रवेरेषूदाहरिष्यति (र). 3 प्रवरकाण्डपरिताना- 

मेव विधीनामिदोपदेश आदरार्थो द्रष्टव्यः (र). ५ ण प्रदशंनम् (सु, रा). 
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[पुरोहितप्रवरस्य राजत्वं निबन्धनं न जातिः, 

(भा) ब्राह्मणस्यापि राज्यप्राप्तस्य पुरोहितपमवर एव ; पुनर्विधानात् ॥ 
(घर) ब्रह्मण्वदाच वक्षदूत्राह्मणा अस्य यज्ञस्य प्रावि- 

तार इति ' प्रवरशेषमाह ॥ ११॥ ४७॥ ४०८ ॥ 
(सू) अपि वा “नार्षेयं बृणीते मलुवदित्येव त्रयात् 

॥ १२॥.४८ ॥ ४०९ ॥ 

(घ्र) सीदति होता ॥ १३। ४९॥ ४१०॥ 
[होतुर्वशानीमासनम् सोमे विरहोषश्च] 

(भा) होतेव सीदति न मेज्ावरुणः; तरियमाणो होतृका्यापन्नोऽपि पशो।। 

घ) होतुरुपाध्छ नाम गृणाति मानुष इत्यचः 
॥ १४ ॥ ५० ॥ ४१९१॥ 

(सू) वेद्यां “ तृणमपिदूजति ॥ १५।५१॥ ४१२॥ 
॥ षोडरी खण्डिका ॥ 

[ पुनव धानादिति हे तुविवरणम् | 

(बृ) ब्राह्मणस्यापि ~~ विधानादिति; -- पवरपाटकद्धस्यापीह 
पुनविधानात् राज्यकतृत्वमात्रनिमित्तमेव पुरोहितप्रवरेण वरणम् ॥ 

[पौदोतेव सीदतीत्यतरहेतुः] 
होतेव-- पशाविति ;--उर््वजञमार्सानं होतारं वृणीत इति 

रकतेऽपि होतार सीदति हेतिति पुनवैचनात् होतेव सीदति न 
भेत्रावरुणः पञचो ॥ 

1 अरवरदेषः-प्रवरनिगदस्य देषः (रु), > इदं सन्निहितराजन्यविषयाभेति 
मनुवदियेताबदह्ूयात् (रु). 3 होतुरासनकाल्विकल्पार्थं वचनम् । आसीनं वा 
होतारं वर्णते । वरतो वाऽत्र कारे निषीदति (र). ‹ > दव्यन्तमात्तं तृणं तत 
प्रस्यापिखजति (र). 
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(र) ` घृतवति शब्दे जुूपमृताबादाय दक्षिणा 
सढद तिक्रान्तोऽपरेणाऽऽषाभ्संभेद् पश्च प्रया 
जान् प्राचो यजति । १। ५२॥ ४१३॥ 

(स) प्रातदेशं बा समिधः परस्तात्तनूनपातं दक्षि 
णत इडः पथाद्भिरत्तरतः स्वाहाकारं मध्ये 
॥ २ ॥ ५२॥ ४१४ 

[आघारसभेदपदार्थादवि] 

भा) प्रयाजाङ्गं घृतवतीशब्द इति पशो वक्ष्यति । आघारयोस्सङ्जः 
अघारसंमेदः । तमपेरेण प्रतिदिशमपि । प्राचः- प्रागपवगांन्॥ 

(सू) सवीन् “ वेकध्यम् ।॥ ३ ॥ ५४ ॥ ४१५॥ 

(सू) › आश्नावमाधावं प्रत्या्ाविते समिधो यजेति 
प्रथमं संप्रेष्यति । यजयजतीतराच् ॥ ४ ॥ ५५॥ 
॥ ४९६ ॥ 

(ब) प्रतिदिश्चमपीति ;- मपरेणाधारसंभेदमिति देशनियमात् ॥ 

प्राचः--ग्रागपवर्गान्--उत्तमोऽप्याधारसंमेदस्य पश्चान्मष्ये 
यदाघारावृजू प्राश्चौ तदा सेमेदामावेऽपि पश्चाद्धाग एव ; देश- 
रक्षणत्वात् ॥ 
[ श त 1 0 ¡ षा श 7 ५ ~= न णि ज 

1. घृतशब्दवति -घ्रेतवतीमिलयस्मिन् शब्दे उक्ते इत्यथः (र). > आधारयो- 
व्यतिषङ्गप्रदेशः (र). 2 प्रतिदिशं वा यजलयपरेणेवाघारसंभेदम् (र). ^“ एेकष्य- 
मितिध्यसुजो रूपम्--एकस्मिन् देश । अपरेणाघारसंभेदमिलेव (ठ). 5 नतु 
किन्दैवल्याः प्रयाजाः १ ऋतुदेवत्याः खलु प्रयाजा इति बोधायनः । मच्रवणोश्च 

[अप अ (न 

भवन्ति । वसन्तयतूनां इत्यादीनि ब्राह्मणि चेति (स). 
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[णुमुलन्तद्धिरुक्तिफलं प्रथमराब्दा्थंश्च] 

(भा) आश्राव्याश्रान्य। न पुरोनुवाक्यारसपरेषः । प्रथमं प्रयाजे प्रति ॥ 
(सू) यं कामयेता'भितरं वसीयान् स्यादित्यमिकामं 

तस्य जुहूुयादवतरं पापीयानिति प्रतिक्राम न 
वसीयान्न पापीयानिति ` समानत्र तिष्टन् ॥ ५॥ 
| ५६ ॥ ४१७॥ 

(भा) अमितरम्--युष्टुतरम् । वसीयान्--वसु म्रः । अभिक्रा- 

ममू--अभिक्रम्यामिक्रम्य । नित्ये कामोऽभिक्रामं जुहोतीति वचनात् । 

(घ) आभाव्या धाव्येति--आश्रावमाश्रावमिव्यस्याथेः | 
[पुरोञवाक्या्रेषविरहोपपत्तिः] 

न पुरो--षः इति--सवत्राचबन्नमुष्मा अनुब्रृहीति परोऽनु- 
वाक्यापरेषस्य प्राप्तत्वादाश्रावमाश्रावमिति पुरोनुवाक्यप्रेषनिवृत्यथेम् ॥ 

[प्रथमराब्दविवरणापपत्तिः] 

प्रथम-तीति- समिधो यजेति प्रथमे संप्रेष्यतीति न 
प्रथमया संप्रेष्यतीति सेबन्धः ; कर्मणः प्रेषाभावात् । अतः प्रथममिति 
पथमं प्रयाज प्रतीति संबन्धः ॥ 

यजयजेतीतरान्--इद्यत्रापि इतरान् प्रतीति संबन्धः । 
वसुमत्तरः शरष्ठो घनवान् वा । 
अभिक्रम्याभिक्रम्य--अभिसमीपम् । 

[वचनेन निव्येकामनासिद्धिः, 
नित्ये वचनात्-- अभिक्रामं जुहोतीति नित्यवद्वचनात् 

नित्यानुष्ठानेऽपि फरुकामः । फलसाधनत्वं नित्याधिकारमयुक्तस्यापि ॥ 

1 अभितर- सुतराम् वसीयान-युषटः. > अभिक्रामं -रतिभयाजं किन्ि- 

दन्तरमभनिमभिक्रम्याभिकरम्य । अवतरं--अवङ््टतरम् । पापीयान्-द दिः । प्रति 

कामं-अप्नः प्रतीपं कान्ता (र). $ उभयथाऽप्याक्रामन्ेकत्र, स्थितः (₹). + मत्तरः 
धनवान्वा-ग, 
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अवतरम्--अवङृष्टतरम् । पपीयेन्--दर्िः ; पुनरेवैनं वामं 

वसूपावर्तते इति पापिष्ठो वा ¦ प्रतिक्रामं--प्रतिक्रम्य प्रतिक्रभ्य ॥ 

(स्) त्रीनिष्टाऽ्धेमोपः्भृतस्य जुद्मामानीयोत्तराविष्ट 
प्रत्याक्रम्य देषेण ध्रवामभिषायोभनुपवै हवीस्य- 
भिषारयस्यु पभत^मन्तरतः ॥६।।५७॥ ४१८ ॥ 

(सू) न हवी सस्यभिघारयेहष्यस्यायतने स॒चो ° सा- 
दयति ॥ ७।॥ ५८ ।॥॥ ४१९ ॥ 

सप्रदशी खण्डिका ॥ 
[स 

[पार्पायःपदविषवरणे मानम्] 

(र) पापीयान्- दरिदिः--वसीयसः प्रतियोगित्वात् । 
किं च- 

पूनरे-- इति--पापीयानिति शब्दस्य दरिद्रवचनत्वे शिङ्गमू । 
यः पुर मद्रस्सन् पापीयान् स्यात् इत्यादिना पापीयस्तवपरिदहारनिर्दैशे 
वामं वसूपावतेत इति निर्देशात् । सवेत्रवम् ॥ 

[पापीय -पदा्भेदस्य प्रतोपयोगः] 

पापिष्ठो बा-- पूवैसमिन् पक्षे नाल्यन्तनिषेषः । अस्मिन् पक्षे 
प्रतिषेष एव ॥ 

[प्रतिक्रमणस्वरूपम् । नवसीयानिव्यादेस्थ॑श्च] 
प्रतिक्रा--निवृत्य-आहवनीयस्य दक्षिणपर्े दृराहर 

मत्वा । न वसीयान् न पापीयानिति मध्यवतिकामनायाम् ॥ 
0) 1 

1 मृतम्--क. 2 आनुपृन्य॑<-ख. 3 अव्राप्युपश्तमित्य,ज्यलक्षणा 

पशौ नोपथ्रतमिति लिङ्गात् । हर्वष्युत्पत्तिक्रमेणामिघारयति (र). + मन्ततः- 
क,ख. 5 सादयित्वा (र). 
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[समानयनफल तन्मान च] 

(भा) समानयनं बर्हिस्स्वाहाकरार्थम् ; चतुथोष्टमयोरिति लिङ्गात् । 
[आल्यस्थास्यमिघारणनिषेधस्तन्मानं च] 

न ` प्रयाजशेषेणाञ्यशास्या . अभिधारणम् । नान्तर्वेदिगरह्यीतस्य 
प्रतीचीन हरन्तीति वचनात् ॥ 

इति आपस्तम्बश्रौतसूत्रधरूतेस्वामिभाष्ये द्वितीये भ्रशच 
पञ्चमः पररः. 

"रीरिष 

(घ) अग्रेथस्सोम्यश्वाज्यहविषावाज्यभागो चतुभै- 
हीताभ्याम् ॥ १॥ ॥ ५९ ॥ ४२०॥ 

[आज्यमागपदाथैः) 

(भा) आनज्यभागाविति कमेनामधेयम् ॥ 
| 

[बरहिस्स्वाहाकाराथत्वहेतुविवरणम् | 

(य) समानयनं--लिङ्गादिति ;ः--पशौो चतुथीष्टमयोः पति 
समानीयेस्युत्तरयोर्विकारेषु विमञ्थ समानयनविधानात् ॥ 

[भयाजशेषणाज्यस्थाल्यनमिघारणे हेतुविवरणं उपद्दाक्षश्च] 
न प्रयाज--वचनादिति ;--स्थारीगताज्यस्यापराभिहोमा- 

नामपि साधनत्वादुपभृतमाञ्यमन्ततः 2 प्रयाजशेषेण हवीरष्यभिधारय- 
तीति प्राषस्याभिषारणस्य उपमृतमन्तरत इति कमविधानात् । उप- 
देशस्तु पञ्चावाञ्यामवेऽपि नोपभृतमिति निषेधात् केवर्मपि पात्र- 
ममिषारयति अतो नानुयाजे ° प्रायर्णीयेऽप्युपभृतोऽभिषारणम् ॥ 

इति धूतेस्वामिभा्यङ्तौ द्वितीये प्रश्ने पञ्चमः पटलः ॥ 

1 प्रयाजाज्य १ (मु. रा). 2 प्रयाजाज्य (यु, रा). भयाजप्राय-ख. ग, 
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(श्रू) 'जमदभ्रीनां त॒ पश्चावत्तम् ॥४२१॥ 
अप्यजामदभ्रयो जामदग्रयमामन््रय पश्चावत्त 
बीत > स्त्र ॥ ३ ॥ ६१॥ ४२२॥ 

[पश्चावत्तविषयनियमः, 

(भा) पञ्चावत्तं सवेत्र वषटुकारपदानेषु । 

(सू) ` अबधन्नुष्मा अनुब्रहीति पुरोऽनुबाक्यां सप्र 
ध्यति । अवदायावदाय सवेण प्रस्तरबर्हिस्समज्य 
जुदुपभृतावादाय दक्षिणाऽतिक्रम्याश्राव्य प्रत्या 
धावितेऽ्युं यजेति याज्यामिति सावत्रिकम् 
॥ ४ ॥ ॥६२ ॥ ४२३॥ 

[अन्यापि पञ्चावत्तम् स्वैराब्दाथंश्च] 

(बु) पश्चा--प्रदानेषिति ;--अप्यजामदग्य इत्यादि सवेत्र- 
त्येवमन्तमेकं सूत्रम् । विकस्पेन सर्वेषां शाखरान्तरसिद्धपश्चावत्तिनां 
4 बिदानामार्िषिणानां च जामदम्न्यप्रवरयोगेन पञ्चावत्तमिति जमदभि- 
पराह प्रवराणां ° राज्ञामपि । सवैत्रेति वषट्कारप्रदानेष्वेव ; पुरोऽनु- 
वाक्यादिसाह चयात् ॥ 

का जम म कनी कना कः छनि का) अभः जरो ५ छिनकी 

1 अथाज्यभागप्रसङ्गात् सवान् दर्विहोमसाधारणधमोनाह (र). ? सर्वत्र 
सयसंदेहार्थम् । केचित्तु सर्वतरेततिवचनात् दरविहमेष्वपि चलुगहीतवल्खु पशचावत्त- 
मिच्छन्ति ; तदयुक्तम् ; अदर्विहोमाधिकारात् कल्पान्तराच्च । तस्माहविहोमेषु 
चतुरवत्तचोदना्यां पश्ार्वात्तनोऽपि चतुगृहीतमेव न पच्वगृहीतम्. अग्निहोत्रे त॒ 
वचनाद्धवति (रु). 3 अवदाने प्रकान्ते इत्यर्थः । जुह्ासुपस्तीय सोमाय पितृमतेऽ- 
नुस्वधेति संप्रेष्यतीति लिङ्गात् । अ।प्याय्य ध्रुवां प्रस्तरबदहिंषि समनक्ति याज्यां संपरष्य- 

तीत्यन्वयः। तदर्थं॑होतारं सेप्रेष्यतीत्यथः (र). + विनाऽऽष्टषिणानां-क. 
5 प्रवराणां वा रान्ना-क. ख. ध. ^प्रवराणां राज्ञां वा (सु. र). 
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[पुयोऽजुवाक्यासपेषे सार्वत्निकत्वालिङ्गम्, उपदेशपक्षः, 
समञ्जने कारः, दविंहोभेषु पक्चमेदश्च] 

(भा) भरवनेष्वप्यवयन् अमुष्मा अनुब्रहीतीन्द्राय पुरोडाशाना- 
मवदीयमानानामनुब्रूह्ीति लिङ्गात् । ` उपदेशो वषट्कारवदङ्गषु 
परत्यमिषारणं कृत्वाऽनुब्रहीति । आप्यायनं कृतवा प्रस्तरवर्हिस्समञ्जनम् । 
°्न च दविहोमेषु; आश्चुतपरतयाश्रुतादिरसैबन्धात् । उपदेशो दर्वि- 
होमेष्वरपीति ॥ 

(छ) उत्तराधपूवाधऽरये जुहोति ॥ ६२ ॥ ४२४॥ 
(घ) दश्षिणाधंपूवोधं सोमाय *समं पूर्वेण ॥ ६॥ 

॥ & ॥ ४२५॥ | 

(सृ) उभे “ञ्योतिष्मति ॥ ७ ॥ ६५॥ ४२६॥ 
[प्रधानेषु पूवोक्तस्य विकल्पः] 

(बर) प्रधानेष्व- लिङ्गात् ;--परधानयागे सिद्धवबदनुबादात्; 
एनद्रस्याव्धन् त्रूयादिन्द्रायानुवरूहीति श्रुतेश्च वषट्कारपदानेषु 
° विकर्पते ॥ 

[उपदेशपश्चे देतुः। 
उपदेशो ब्रूहीति ; --° हविः प्रल्यमिधारणोत्तरकारबिधानात् 

भरत्यमिषारणं कृत्वेव अनुदहति षः । 
[समञ्ने व्यवस्था] 

आप्यायन-- ञ्जनम् ;--वषट्कारपदानेषु । 
[दर्विदोमे समञ्नाभावसिद्धिः] 

नच दविहमेषु-ष्वपीति;ः--अवदायावदायेत्यविरेष- 
वचनात् ॥ | 

 उपदेशादद्गेषु-ग. > नदर्वि-क. ॐ यत्र हुतः पूरेणाञ्यभागन दक्षिण 
भिव चञ्चुः सव्येन समो. भवति तत्र जुहोति-(र). + न वक्ष्यमाणाहुतिषद्विगता- 
चषि (र). 5 विकटप्यते (सु, रा). १ प्रय मिधारणोत्तरं (मु. रा). 
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(छ) पवेमाञ्यग्मागं प्रति ` सूचावात्ते न निदधा- 
त्यास्विष्टकरतः ॥ ८ ॥ ६& ।॥ ४२७॥ 

[क्रचित्स्रगसस्थापनम् | 
(भा) अनाज्यमागेऽपि पशो सच न संस्थाप्येते स्वकाखेऽस्तीति ॥ 
(घ) आल्यभागाबन्तरेणेतरा आहुतीजैदहोति ॥ ९॥ 

॥ &७ ॥ ४२८ ॥ 
[बषट्काराहतिदेशे पक्षभेदः] 

(भा) 3 आज्यभागावन्तरेण वषट्काराहुतीस्सवीः । आधारसभेदन 
सह विकल्पः । केचित् दर्विहोमाहुतिराज्यभागावन्तरेणाधारसंमेदेन 
वषटकाराहुतिरिति ॥ 

त मः क ण [पी 

[स्वकारोस्तीतीत्यस्याथः) 

(बृ) अनाज्य-कालोऽस्तीति ;- खुग्धारणस्योपरितिनकमोङ्गत्वात् । 
आज्यभागस्थाडीधारणं विवक्षितम् ॥ 

[विकश्पे हेतुः तस्यं व्यवस्थितत्वं च] 
(ब्रु) आषा--विकल्पः-- आधारसंभेदेनाहुतीः प्रतिपादयतीत्य- 
तेन सह विकल्पः । प्रधानाहुतिसनिषौ पाठात् । व्यवस्थितोऽयं 
विकल्पः आषारसंभेदामावे आञ्यभागावन्तरेण ऋनु प्राञ्चो होतन्या- 
वित्यादिपक्षे ॥ 

[ केचि्िव्युक्तपक्चारायः। 

केचिद-राहुतिरिति-- व्यवस्थया नित्यवदन्वये सेभवति 
नं विकेस्पेन पाक्षिकान्वयो युक्तं इति वणंयन्ति ॥ 
नयक -७- 8 ज ०० 

1 अज्यभागं प्रतितत्कठे (रु). 2 स्ुचावादत्त १ (स.) ततश्वात्तायामव 
खचि प्रकृतौ प्रधानादवदानदशेनादनाज्यमागेऽपि पञ्यभ्रायणीयादावस्मिन् कचि 

खचावादीयेते (₹). 3 आज्यभागदेशयोमेध्य एवेतरा दर्िहोमाहुतीजहोति । न 
बहिस्ताभ्याम् । अदर्विहामाहुतीनां तु देयो वक्ष्यते (स). 
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(स्) ` असेभिन्दन् ` मा*सस“हिताम्यामहलीम्या- 
मङ्क्ेन च पुरोंडाशस्याबद्यति ॥ ६९ ४२० ॥ 

[असंभदादिपदा्थः 

(भा) अरसैमिन्दन्-यथा ° द्वयोरवदानयोरसङ्गमः । मांससहिताभ्या - 

मिति-मध्यमाङ्खकिम्याम् ॥ 

(स) सुवेणाज्यसान्नाय्ययोः ॥ १२७० ॥ ४३१ ॥ 

(सू) “आनुजावरस्य पूवीषात्प्रथममवदानमवदाय 
पूवौर्थे सुचो निदध्यात् । मध्यादपरमवदाय 
पश्चार्धे सुचः ॥ १३। ७१॥ ४३२ ॥ 
[आजा उरपदार्थः तस्यावदानविशष संभवश्च] 

(भा) आनु भ्जावरोऽगुरर्ोऽनुगामी । तस्य नैमित्तिकम् ॥ 

[अस्रभदसंबन्धिनौ | 

(ब्र) असम्मिन्दन् -गमः--असंसग देशयोः यथा मवति ॥ 
मासिसहिताभ्यामिति-म्यामू--तयोरुमयतोऽङ्गरितिशेषात् ॥ 

[आनुज्ञावरपदाथेः 

| आनुजावरो - गामी --अनुजस्यावरः अनुजावरः । अगु- 
रमनुजमनुगमनादिना विचाधनादिभिरपजीवति यो ज्येष्ठः स _आनु- 
जावरः ॥ 
मेय जकः ना 

1 अवदानदेरावसङ्किरन् (स). > अनखसंहिताभ्याम् । अङ्खष्टेन चानेन च 

खवेणावद्यति हस्तनावयतीत्यविरेष चोदितौ खुवहस्तो द्रवकठिनये्विषोः सामथ्ये - 
ज्नियम्येते । तेन सान्नाय्यतिकोरेऽपि वपादौ हस्तं इष्यते पुरोडाशविक)रेऽपि 
यवाग्वादौ सुवः (स). 3 द्वयोरप्यवदानयोः-क. + योत्पतेजस्त्वात्समानजाती - 

- नामनुगन्ता भवति स अ।चुजावर .। श्रुतो आचुजावर विधिसुक्ता फलान्नानात्काम्थ एवायं 

कयः (र). 5 गुरोर्यो-क. ग. 
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(घ) पू्वप्रथमान्यवदयेज्ञेष्ठस्य च्येषठिनेयस्य यो वा 
गतभीस्स्यात् ॥ १४॥ ७२॥ ४२३ ॥ 

(मा) ज्यौषनियः-ग्येष्ठायाः पुत्रः । कानिष्ठिनियः- ' कनिष्ठायाः 
[ज्येष्ठपक्ा्थंविरोषः] 

पुत्रः । गप्रथमच्येष्ठो न॒» मृतञ्यष्ठः ॥ 

(सू) अप्रप्रथमानि कनिष्ठस्य कानिष्ठिनेयस्य यो 
वाऽभनुजावरो यो वा बुभूषेत् ॥ १५।।७३।४३४॥ 

[अवदानविेषे काम्यत्वम्| 

(भा) यो वाऽऽनुजावर इति काम्यम् । यस्तस्मासच्युतिभिच्छाति ॥ 

(बृ) व्येष्ठिनि-पुत्रः- पुत्रः उ्यष्ठस्येति जयेषठिनेयविशेषणम्। *तथा 
कनिष्ठस्येति कानिष्ठिनेयस्य ॥ 

[प्रकृतज्येष्टराच्दविवश्चिताथेः प्रयोजन च] 
प्रथम-ज्येष्ठः--ज्येष्ठशब्दस्यातिशयवचनलवात् । कनिष्ठ - 

भरातिरदितज्यष्ठवचनघवं ® युक्तम् । तथा ^ कनिष्ठः न स्ञ्यपत्येन तौ 
बाध्येते एकपुत्रो उयेष्ठ एव ॥ | 

यस्त-छति-अनुजोपजीवितानिवृ्तिमिच्छति । पृवम्-- 
आनुजावरस्य पूर्वाषत्थममियेतत् अनुजोपजीवरिनिमित्तेन नमिति 
कम् ॥ 

मन यामाय नाय भया तिन ल य जय म म य 

1 कनिष्ठाया पश्वादनीतायाः-ग. कनिष्ठायाः-पश्वातरिणातायाः-क, घ. 

9 इदं क~ पुस्तके न इयते. > प्रथमं-क. +प्रच्युन-ग.घ.ख. ग. 
6 १४-१५ इति सूत्रद्वयं एकत्रैव व्याख्यातं -क. ख. ग. घ. । युक्तम् 
इत्यतः पर न स्तयपलयेन स बाध्यते । एकपुत्रो जउगरेष्पुत्र एव । तस्य गतश्चियश्च 
पूवाधौसथमान्यवयेत् , इति वृत्तिग्रन्थेःऽधिकः (मु. रा). इद ध.-पुस्तके 
न दइदयते. सूत्रे कानिष्टिनेयः पश्वात्परिर्णातायाः पुत्रः । कानिष्टिनियस्यःविशेषणम् । 

अन्दयकनिष्टः न यतकनिष्टः । न रूत्यपत्यन स बाध्यते (मु. रा). 
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[विकस्य त्िषयः| 

(भा) नेमित्तिकं पृवेमुमे † वा विकल्पेते ॥ 
(प) अथ यदि पुरोहितः ° पुरोधाकामो बा यजेत 

पवार्घात््रथममवदानमवदाय पू स्रचो निधाय 
पवार्धेऽजुहूयात् ॥ १६ ॥ ७४ ॥ ४३५ ॥ 

(सू) ° अवदानान्यभिषायं यदवदानानि तेऽवधन् 
जाः चः पो क ०१५ 

(वृ) उभे-ते--नमित्तिकत्वादुभयोः काम्यत्वेऽप्युभयोरविशेषात् 
विकल्प एव ॥ 

त त् १ णाय न+ 

1 वा दाब्दः घ्र. नदृर्यते. > पौरोैत्यम् । द्वितीयतृतीययेरवदनयो्नि- 

धनदेशशावचनादनियमः (र). 3 नयु समान्यतः प्रागेव विहितस्य याज्यानुवाक्या 

सम्त्रेषस्य पुनर्विधिःकिमथेः १ केचिदाहुः ;--नत्र तावत् अवदन् सम्पष्यती- 
त्यवदानसमयानुवक्यासम्प्रषविधिरङ्गषेषयः । प्रदानविषयस्त्वयं प्रत्यीभघारणो- 
तरकाक्विधानाथं इति ; तदयुक्तम् ; त्र सावंत्निकमित्यनेन विरोधात् । स्विृत्य- 
भिधारणेत्तरकारं तद्वचनविगोधात् । अत्र च याज्या सम्पेषपदरोपादानवैयर््यात् । 
तस्य॒ च कमाथताय(साश्रावणम्रत्याश्रावणयोरृत्कषेप्रसङ्गात् । मन्त्रत्राह्मणसूत्रलिङ्क- 

विरोधाच । पुरोडाशानामवरीयमानानामनुत्रूहीति ; रेन्द्रस्यावयन् ब्रूयादिन्द्रायानु- 

रहति: जुकायुपस्तीयः सोमाय पितृमतेऽनुस्वधेति सम्भरष्यतीत्यादि । तथा ^उप्- 

स्वीय दक्षिणस्य पुरोडारस्यपूवघदवयन्नाहामरयेऽनुनरहीत्येवं बाधायनः । तस्मान्न 
युक्तः पूरवोक्तकरमकत्पः ॥ “ 

अन्यत्त मतम् ;--याज्याचुवाक्ययोमूधंलिङ्गत्वादप्रथे मूधेन्वते अमि 
ूरधन्वन्तमिति मा भूतां सम्धषावित्यवमथंभिदं वचनमिति; तदप्ययुक्तम् ; 
यद म्रेयोऽश्कपार इत्युसत्तावश्चुतस्थ गुणस्य देवतविशषणत्वेन ` दुराशङ्कत्वात् । 
इतरथाऽऽज्यभागयोर्मय बत्रते अभये वृधन्वते इति जङ्गाचगुणदेवतदिरप्रसङ्गाच्च । 

तस्मात् पूर्ंमसुष्मा अनुश्रूहयमुं यजेति सामान्यतो निरिस्य देवतदिानस्य 
विदषतः प्रद्शेनमात्रमेतदिति नातीवाक्रोष्टन्यमायुष्सद्धिः । एवमन्थाऽपि यस्तत्र तत्र 
सम्रैषतिधिः सोऽपि क्रचित्तेहेवता्रदरनाथः । क्रचित्सम्धरषस्वरूपविशेषश्रदशानिथः । 
क्चित्तस्यैव विकारप्रदशंना्थः । कचिद्धिकल्मप्रददंनार्थः । क्रचिद्वषट्कारप्रदानद्शंनसव- 
स्यापनार्थ; । क्चिदसन्देदा्थं इति यथासम्भव इष्टव्यम् (स). 

8१्0एषप्+ ४०६, 7. 15 
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विरोमाकाषमात्मनः । आस्येन प्रत्यनञ्म्येनचत्त 
आप्यायतां पुनरिति हविः प्रत्यभिधायं अग्रयेऽ- 
तुत्थं यजेति सम्परपो ॥ १७। ७५॥ ४३६ ॥ 

[बह्यन्तप्रेषारायफले 
(भा) अभ्मयेऽनु्रूहीति वचनान्मा मूल्मूषम्वते नियुत्वते वेति ॥ 

(सृ) आज्यं श्रश्चयोतदपिदधादेवाप्रिणन् इत्वा 
आब्येनान्ववश्वोष्तयति ॥ १८ ॥ ७६ ॥ ४३७॥। 

[अपिदधदादिपदाथोः 

(भा) अपिदघदिव-स्थगयन्निव । भप्रक्षेणन्-अहिसन्नभि- 
मवदानं वा । अन्ववश्चयोतयति--क्षारयति ॥ ४२७ ॥ 

[कि पि 1 1 

(ब) अभ्रये-- तवते वेति--याज्यानुवाक्ययास्तद्भुणाक्ेधायकत्वात् 
तद्विशिष्टस्य देवतात्वं प्रामोतीति तवपरहाराथेमुच्यते । अतो यदेवता- 
सम्बन्धिवाक्यगतं विशेषणं तदेव 3 देदोऽपि रक्ष्यते न मत्रगतमातिरं 

विशेषणम् । यत्र तु मन्त्रवणिकमेव “तत्न सविश्चषणं प्रधानमेव 
चोदिश्यते । यचप्यवधन्नमुष्मा अनुत्रह्ीति वचनेन भराथम्यादम्येऽमे- 
रुहि प्राप्तम् । तथाऽपि मान्त्रवणिकसगुणदेवतानिवृत्त्यथम् ॥ 

अपिद-निव--खुचं न्यञ्चं कृत्वा । 
अप्रकि-- दानं बा-न शिधिडीकरोति । प्रश्चयोतनं-- 

यागादय ख॒गताज्यक्षरणमग्न ॥ 
अन्ववश्चथोतयति -- क्षारयति -- हामोत्तरकाटं स्मात- 

रोषम् ॥ 

1 प्रश्वथोत्यापि दधति वा प्रदक्षिण<-क. ख. प्रक्षणन्-ख. : शोतयति-ख. 
अवस्तावयति (र). 5 देशे देश उपलक्ष्यते । « तत्रकविरेषणम्-क. 
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(सू) आधारसम्भेदेनाइुतीः ` प्रतिपादयति ॥ १९॥ 
॥ ७७ ॥ ४३८ ॥ 

(भा) सम्भदः- सङ्गमः तस्मिन् प्रथमहुतिः ॥ ४२८ ॥ 
(सू) र सुच्यमाधारमाभिन्चहोति ° पूापूवा संहिताम् ॥ 

| २० | ७८ | ४२९ ॥ 
(भा) उत्तराः श्ुच्याधारसामिहोमाः । स\हिताः--र्माः ॥ 
(सू) यं दिष्यात्तं “व्युषन् मनसाऽऽहुतीजैहयात् । 

॥ २१ ॥ ७९ ॥ ४४० ॥ 

(भा) शत्रं विकिरन्मनसा ॥ 

(सू) यदा बीतार्चिरैष्लायतीव बाऽभ्निरथाऽऽहुतजि- 
होति ॥ २२॥ ८० ॥ ४४१॥ 

(भा) ङेखयति-- अस्िका्चिषि ॥ ४४१ ॥ 
[1 

(ब) श्चं विकिरन्मनसा--यं द्विष्यात्तं शरं व्युषन्-मनसा विकिरन् 
© अ, (५ 

प्रषनाहुतीजुदहोते ॥ 

केकायति--अस्पका्चैषि- शान्तायां ज्वाकयां ° सल्या- 
माहुतीजुहति ॥ 
शोभनाः = त चि का 2 

1 प्रतिपादयति --ग्रवेशायति अथवा प्रक्रमयति ---प्रथमाहुति तत्र जुहो- 
तीत्यथः (र). 2 सुच्या-क. › पूवैशब्देऽत्र पूवोत्तराथां दिश गोणो दरन्यः । 
अत॒ एरात्र पूवैविप्रतिषेधाद्रैकलिकाविमौ विधौ द्व्य । सत्याषाढभारद्राज- 
बोधायनेरप्युक्तम् (₹). ^+ तद्धिसाममिध्यायन् (र). $लेखायति वा. क. ठेलायतीति 
किढो यङन्त म्यल्ययेन परस्मैपदभीकारस्य चाकारः । यद्छगन्त द्वा शप् बद्धश्च 
व्यत्ययेन छन्दसत्वात् । कण्ड्वादिषु वा ठेला इति पलो द्रष्टव्यः । यदा शान्ता- 

चिरज्गरेषु ठेखीयमान इव विस्फूज॑त्यमिस्तद जुदोतीत्यथंः । वक्ष्यति च यदङ्गेषु 
व्यवदान्तेषु लोलायद्रीवभातीति (र). ए सत्याभमित्यादिप्रन्थः (सु रा.) मत्रे इद्यते,. 

18. 
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विलोमाकाषेमात्मनः । आज्येन प्रल्यनञम्येनत्त्त 
आप्यायतां पुनरिति हविः प्रत्यभिषायै अग्रयेऽ- 
तर्य थजेति सम्पेषो ॥ १७॥ ७५॥ ४३६ ॥ 

[बह्यन्तपरेषादायफले] 
(भा) अमयेऽनुबरूहीति वचनान्मा मूलमूषन्वते नियुत्वते वेति ॥ 
(मू) आज्यं 'श्रश्वयोतदापिदधादिवाप्रक्षिणन् हृत्वा 

आन्येनान्ववशथोष्तयति ॥ १८ ॥ ७६ ॥ ४३७ ॥ 
[अपिदधदादेपदाथोः) 

(भा) अपिदषदिव---स्थगयन्निव । भप्राक्षेणन्-अहि-सन्नभि- 
मवदानं वा । अन्ववश्वयोतयति--क्षारयति ॥ ४२३७ ॥ 

जनका व कमक १ री 111 पपि ष 9) 

(ब) अग्रये-त्वते वेति--याज्यानुवाक्ययोस्तद्ुणाेषायकतात् 
तद्विरिष्टस्य देवतात प्रापरोतीति तलपरिहिराथेमुच्यते । अतो यदेवता- 
सम्बन्धिवाक्यगतं विशेषणं तदेव ° देदोऽपि रक्ष्यते न मत्रगतमालिरं 
विशेषणम् । यत्र तु मान्त्रवर्णिकमेव “तत्र सविशेषणं प्रधानमेव 
चोदिद्यते । यद्प्यवचन्नुष्मा अनुरति वचनेन प्राथम्यादञ्नयेऽमे- 
रनुबरूह्ीति प्राप्तम् । तथाऽपि मान्त्रवणिकसगुणदेवतानिवृरत्यथंम् ॥ 

अपिद-न्निव-- चच न्यञ्चं कृतवा । 
अप्रक्षि--दानं बा-न शिधथिडीकरोति | पश्चयोतनं-- 

यागादूवं सुमाताज्यक्षरणमग्नौ ॥ 
अन्ववश्चथोतयति -- क्षारयति -- होमोत्तरकालं स्मात- 

रोषम् ॥ 

1 प्रश्चधोत्यापि दधति बा प्रदक्षिण«-क. ख. प्रक्षणन्-ख, > श्ोतयति-ख. 

अवस्रावयति (र). 3 देशे देश उपलक्ष्यते । ^ तत्रकविशषणम्-क,. 
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(सू) अआषारसम्मेदेनाइुतीः ` प्रतिपादयति ॥ १९ ॥ 
॥ ७७ || ४२८ ॥ 

(मा) सम्भदः-- सङ्गमः तस्मिन् प्रथमाहुतिः ॥ ४२८ ॥ 
(सू) स्ुच्यमाघारमभिज्॒होति ` पू्ीपू्वी संहिताम् ॥ 

॥ २० ॥ ७८ ॥ ४३२९ ॥ 

(भा) उत्तराः श्ुच्याधारसाभिहोमाः । स\हिताः-- रमाः ॥ 

(मू) यं द्विष्यात्तं *व्युषन् मनसाऽऽहुतीयैहयाव् । 
॥ २९१ ॥ ७९ ॥ ४०४० ॥ 

(भा) शत्रु विकिरन्मनसा ॥ 

(सू) यदा वीता्िरहश्ायतीव वाऽप्निरथाऽऽहुतजि- 
होति ॥ २२। ८० ॥ ४४१॥ 

(भा) ङेखयति-- अल्पिकाविषि ॥ ४४१ ॥ 
1 

(ब) शत्रं विकिरन्मनसा--य द्विष्यात्तं श्रं व्युषन्-मनस विकिरन् 
परषानाहुतीलुंहोकति ॥ 

ठेकायति--अस्पकाचैषि--शान्तायां ज्वालायां ° सल्या- 
माहुतीजुहति ॥ 
1 धसं 

1 प्रतिपादयति -- प्रवेशयति अथवा प्रक्रमयति --प्रथमाहुतिं तत्र जुहो- 
तीत्यथः (रु). > च्च्या-क. 3 पूर्वंशब्देऽन्र पूरवोत्तरायां देशि गौणो द्रष्टव्यः । 
अत एवात्र पूीविप्रतिेधाद्कल्यिकाविमौ विधी द्रष्टव्यो । सत्याषाढभारदराज- 
बोधायनेरप्युक्तम् (₹). ५ तदि स्ामभिध्यायन् (ई). $ लेलायति वा. क. लेलायतीति 

लिडो यङन्ता्िि व्यत्ययेन परस्मैपदभीकारस्य चाकारः । यद्छगन्ताद्वा शप् इद्धिश्च 
व्यत्ययेन छान्दसत्वात् । कण्वादि वा छेका इति पठे द्रष्टन्यः । यदा शान्ता 

चिरक्गरेषु लेीयमान इव विस्फूजैत्यभिस्तदा जुदोर्तात्यथः । वक्ष्यति च यदङ्गेषु 
म्यवदान्तेषु लोलायद्रीवभातीति (₹). 6 सत्यामित्यादि्रन्थः (सु रा.) मात्रे इयते, 

15" 
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(श्र) आज्यहविरूपाध्यययाजः पौणेमास्या्मेव भवति 
वेष्णवोऽग्रीषोमीयः प्राजापत्यो वा ॥ २३॥ ८१॥ 
|| ७५४२ | 

(चू) प्रधानश्मेवोपाश््य ॥ २४॥ ८२ ॥ ४४३ ॥ 
[उपांश्युत्वव्यवस्था उपदेशपश्चश्च 

(भा) प्रधानदेवताभिधानभुपांश्ु । तदथत्वाद्धविषो हविरपि प्रषा- 
नम्; तेन कमीरेद्धेः। तस्मात्तदभिध्यानमध्युपांड । सोम्ये धृत- 
शब्दस्य 'वशवदेग्याश्याश्चानून्ध्याया इत्युमयस्या'यक्तमू् देवताया 
एवेद्युपदेश्चः ॥ ४४२ ॥ 

[कर्मसिद्धौ हेतुः| 
(बृ) प्रधानदे- तेन कमेसिद्धेः--यागकरणत्वात् । 

[उपांड्युत्वविषयय्यवस्था तत्फट च] 
तस्मा--पांञ्च-- उमयोयांगः करणस्वात् । उपांश्युतस्य च 

प्रधानयागकारकामिधानविषयतवात् ॥ 

धृतस्य यजेश्त्यादिषु घृतादिशब्दस्यापांडुत्सिद्धिः । तदाह-- 
सौम्ये--स्यायुक्तम् ॥ 

[उपदेश्पश्चाशरापः 

देवताया एेत्युपदश्चः--हविषो देवताथेतया प्रषानत्वात् 
निरुपधिकप्रधानदेवतामिषानसथेवोपांश्ुखमिति ॥ | 

नि 

1 बोधायनादिभिरमावास्यायामप्युपांद्ययाजविधानात तजिरासाथैः पौणमास्या. 
मेवेेवकारः (रु). 2 शुः-क. उर्पाह्चयाजप्तमास्यानात् कत््रमन्त्रोपांशचुले प्रन 
वचनम् ; देवताभिधान एव मन््रांश उपांञ्ः (ह). ?प्रधानम्--देवतामिधानम्- 

क.ग. घ. ^तेन तदधम (सु. रा). तेन धर्म-क. 5 वैखदेन्यायां च-घ, 
6 या मध्यमः अनूबन्ध्याया युक्त दे-क. 7? युक्तं एकताया-घ, 1. उक्तदेवताथा 
(यु. रा)... 5 कारकत्वात्. "? त्यत्र. 
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(स, 

(स) 

(छ) 

(सू) 
(छ) 

(ष) 

(बु) 

मिधारणे अपि विभुत्वात्तन्रेण भवतः (स). 

विष्ण बुभूषन् यजेत ॥ २५। ८३। ४४४॥ 
अ्टादसीखण्डिका ॥ 

अग्नीषोमौ भ्रातृव्यवान् ॥ १।८४॥ ४४५॥ 
आभियवदुत्तरेहविभियेथदेवतं प्रचरति ॥ २ ॥ 

॥ ८६ ॥ ४४६॥ 
' समवदाय दोहाम्याम् ॥ ३ ८६ ।॥ ४७७॥ 
दश्रोऽवदाय शृतस्यावद्यत्येतद्वा विपरीतम् । 

स्वांणि दवाणि सुब्छूखेन जुहोति ॥ ४ ८७॥ 
॥ ४४८ ॥ 

सवेण पार्वणौ होमौ ऋषभं वाजिनं व्यं 
पूणमासं यजामहे । स नो दोहता९ सुवीयैम् 
रायस्पोष९ सहस्रिणम् प्राणाय सुराधसे पूणं 
मासाय स्वाहेति पौणेमास्याम् । अमावास्या 
सुभगा सुशेवा धेनुरि भूय आप्यायमाना सा 
नो दोहता< सुबीयेम् रायस्पोष « सहसिणम् । 

[निदे बुभूषन्निन्नितिसयुपपत्तिः] 

विष्णुं बुभूषनिति- नित्ययोरेव पक्षे कामः । 
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1 समवदाय-सहावदाय देशकालकतरदेवतेक्यादिति भावः । तन्न उपस्तरणा- 

2 पवेशब्दोऽत्र कर्मव्चनः प्रकरणात् 
तैवतत्वाश्च होमयोः । ताभ्यां हि दशोपूणैमासविव क्रियमाणाविज्येते; मच 

लिङ्गात् । तेन विङृतिषु न गच्छतः ; तत्र तयेस्समुदाययोरभावात् 1 क्मेणस्तत्ममु- 

तित्वात्फलनियमकतरसमुदायस्यानन्वयस्तट्न्धनत्वादिति न्यायेन सुदायस्य चानति- 

देस्यत्वात् पार्वेणाविति वचनाच्च । तदुक्तं न्यायविद्धिः; पार्वणयेस्त्वभवृ्तस्समुदा- 

यर्थसयोगात्तदभीज्याद्यीति (र). 
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अपानाय सुराधसे अमावास्याये स्वाहा इत्यमा- 
वास्यायाम् ॥ ५॥ ८८ ॥ ४४९॥ 

[पावेणदामस्य विकृतिष्वनयुष्ठानहे तवः] 

(भा) न विकृतो पावेणहोमो समुदायेज्याङ्गत्वात् तस्य समुदायस्या- 
न्यत्रामावात् । पावंणाविति वचनाच्च ॥ ४४९ ॥ 

(घ) "नारिष्ठाच् होमान् जहोति दश्च ते तुवो यज्ञ 
यज्ञियाः ताः प्रीणातु यजमानो धृतेन नारिष्ठयोः 

[विरतौ पार्वणदोमचिरहोपपत्तिः) 
(र) न विङतौ-तामावात्--पूणमासाय स्वाहा अमावास्यायै 
स्वाहेति पूणमासामावास्याश्चब्दयोः कमसमुदायनामत्वात् तयोर ससु- 
दाययोश्वतुथ्येन्ततया देवतात्वात् तदेवतास्मरणाश्यलं होममत्रयोः। 
ततश्च विकृतो तयोस्समुदाययेरतिदेश्ामावात् वैृतदेवतानां तत्तत्काया- 
*पच्चत्वामावाच्च न केभ्यो । यद्यपि होमरूपत्वादारादुपकारकस्वम् , 
तथाऽपि देवतास्मरणस्य स्विष्टक्ृदा दिवश्द्विवक्षितत्वाद्राराभावानिवृ्तिः । 

[पावेणत्ववचनस्य प्रकृतोपयोगः] 

पावेणाविति बचनाचेति ;--पावैणशब्दस्य देवतातद्धि- 
तान्तत्वात् पवेशब्दस्य च मत्रव्णैपरप्तपोणमास्यमावास्यापरत्वात् तयो- 
रन्यतराभावाच्चेति ॥ १९४ ॥ ४१४ ॥ 

[नारिश्रहोमे प्रव्यकं देवताः] 

नारिष्ठाच्- ति; नार्डिहोमेष्वादितस्लयाणां ° अभ्निवाय् 
\ नरिष्टा नाम उत्तरे होमाः नारिष्देवतासम्बन्धात् । ते तु खचा कायौः । 

तत्र संते मनसा मनः इत्यादि प्रदिष्टं यजुष्षष्ठम् । संप्राणे प्राणमित्यक्चतुष्पदा सप्रमी । 
सन्ते मनसा मन इत्यादि श्रथा पठित एके मश इति केचित्। तेषां तगक्षरपरिमाण- 
वरोधः 1 कारकवेरूप्यं च स्यात् । मथा मनसा मनः प्रणि प्राणमित्यादिः (र). 2 व~ 
ज. ग. ~ पन्नतवाच !-ख. ग. + द्विवक्षितद्रारामावा-क. 5 अन्निमया १- कः. 



=) दि क 

. 
ख, २०, सू . ७.] आपस्तम्बश्रौतसूत्र द्वितीयेग्रशचे षष्ठः परः 

(घ्र, 

प्रशिषमीडमानो देवानां देव्येऽपि यजमानो मृतो- 
भूत् यवां देवा अकल्ययनूर्जो भाग 
शतक्रतू एतद्वां तेन प्रीणाति तेन ठष्यतम९इहौ 
अहं देवानो सुकृतामस्मि रोके ममेदमिष्टं 
न मिथुर्भवाति। अहं नारिष्ठावदुयजामि विद्वान् 
यदाभ्यामिन्द्रो अदधाद्कागदेयम् अदारसुद्धवत 
देव सोमास्मिन् यज्ञे मरतो मृडता नः। 
मानो बिददमिभागो अ्स्तिमांनो बिदद्रजना 
द्वेष्या या ॥ ६ ॥ ८९ ॥ ४५०॥ 

एकोनर्विंरीखण्डिका ॥ 

जयन यनाय कणिकने 

ब्रह्म प्रतिष्ठा मनसो ब्रह्म वाचो बरह्म यज्ञानां 
[५९ [९ रिक्त च हीनं 

हूविषामाज्यस्थ । अतिरिक्तं कमणो यच्च हीनं 

यज्ञः पर्वाणि प्रतिरन्नेति कल्पयन् । खादादृता- 
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(घ) देवता । तयेर्वि्ानरपाणूपतया पुरुषे नित्यं ! स्थितलवान्म्रषु 
नारिषठश्शब्देन निर्देशात् तद्विशिष्टयोर्देवतात्वम् । चतुथ सोममरुतः। 

पश्चमे ब्रह्म | षेऽ्पीति केचित् । प्रकृतत्वात् षष्ठस्याभिः त इति 

सननिहितस्यामेः संबोधनात् बहचमताच्च भव्यक्तनिर्देशेष्वभेर्देवतात्वात् 

प्रजापातिवी अनिरुक्तः प्रजापतिः ॥ 
प्तक 

[1 "षषे 
शः 

1 नित्यस॑स्थितत्वा-क. > राब्दनि, (मु, रा). 
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हुतिरेतु देवान् सं ते मनसा मनस्संभ्राणे 
प्राण दधामि ते संव्याने समपानं दधामि ते। 
परिगृह्य यजमानोऽग्रतोऽभत् शै न एधि द्विपदे चं 
चतुष्यदे स्वाहेत्येतेः प्रतिमन्त्रम् ॥ १॥ ९०॥ 
॥ ४५१ ॥ 

[सतमनसेति मन्मतिभेदः, 

(भा) `" के्ैदादेशस्संते मनसा मन इति ॥ 

(घ्र) एष ` उषहोमानां कालोऽनन्तरं बा प्रधानात् 
प्राग्वा समिष्टयजुषः ॥ २॥ ९१॥ ४५२॥ 

(श्र) › जुहायुपस्तीयै सर्वेषां हविषायुत्तराधात्सङ्र- 
त्सदृर्स्विषटकृतेऽवद्यति दिः; पथ्चावत्तिनः ॥ २३॥ 
॥ ९२ ॥ ४५३ ॥ 

षो कन 
न ७ ८ मि 8 ता 1 पणी > 19 ता । क कत त ज म ५-५७-२७ 

[काश्रेदितिपक्षे आदेशपदाथैः होमसंख्याच] 

(ब; केचिदादेशं सते मनसा मन इति ;- संते मनसा मनस्सं 
पाणेन प्राणो जुषटमित्यस्य प्रतीकददेशः। सं पराणे भराणमित्यदेशिषठु- 
प्ठन्द^स्कान्तगंतत्वात् अस्मिन् पक्षे सष्ठ होमाः ॥ 

+ केचिददेङ-क. 2 यस्मिन् कर्मणि उपहोमाशोदयन्ते तत्रैत कालविकल्पाः 
(₹) > उप्ियाजस्यत्वथेशपतानि शेषकार्याणि । तदथैस्य चतुरगहीतस्य शेषाभावात् 
सवोथेत्वा प्रोवस्य । पङृूवाज्यादवद्यतीति बोधायनः । न चावदानमच्रस्स्वष्ट- 
इति ; प्रधानाथत्वात् (ङ). + स्कान्तरत्वात्-क. स्कतवात् (यु. रा). 
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[अवदानमन्निषेधः स्विष्टङ्द्धोमे 

(भा) नवदानमन्रः चििष्टकृति । साधारणत्वाच्छेषस्य ° 
[ाकवककका ीीणिणरी ~~~ 

[स्विद्ठक्द्धामेऽवद्ानमनच्विरहापपत्तिः। 

(बृ) ` नाबदान--च्छेषस्य ;--अस्याथः ;--मा मेमो साषैक्था 
इत्यादिमच्रम्य संबोधनविभक्तिभिभेयचलनादिनिवृत्तिभकाशनद्वारेण 

हविग्यवयविप्रकाशकतया -अवदानाङ्गतवात् श्रयवदानमात्रप्रकाशकततया- 

: अवदानानि ते ‹ यदवदानानि तेः इति चावयविसबोधनावगतेः 
स्विष्टङृद्धक्षाणामप्यदष्टजनकतया प्रधानचिष्ठद्रव्यसाध्यत्व न प्रतिपात्ति- 

मात्रता। भरद्वाजेन मगवता निवोपरोषान्वावपि भक्षाणां ° प्रति- 
रेकायेति प्रयोजनामिधानात् द्रव्यस्य भक्षाथेत्वावगमाच्च । 
अतः प्रधानयागशिष्टस्य सिवष्टकृदादिसवशषकायैसाधारणताप्रति- 

पाच्तेचः सवैश्षकारयैः प्रतिपा्त्वात्साधारणता । अदृष्टार्थत्वपक्षेऽपि 
प्रथानपयुक्तद्रव्योपजीविता । एवे च स्ििष्टकृदवदाने मन्रपरयोगे 
सर्वाथदरव्यधरकाशकतया स्वाथत्वप्रसङ्गान्न स्विष्टङ्देकान्तता भवेत् । 
अतस्सावारणत्व श्रसज्गात् प्रभानावदानसूनिषो पाठत् तत्कायौ- 
पतत्यमावाच् सििष्टकृतो " न सिविष्टकृदवदान " मच्रः । अभेयोऽष्टाक- 
पार इति ज्त्छस्यामेःग्यत्वावगतेः प्रधानयगे अवदानमज्जप्रयो- 
गेऽपि न साधारणाङ्गता । न च स्विष्टङृदादिसाधारणत्वे" हविषः 

अभियश्ुतिबाधः तदङ्गत्वाच्छेषकायोणाम् ; अतो न स्विष्ठ'“कृत्यव- 
दानमन्त्रः ॥ 

1 एषडपदोमानामिति सतर ;--द्ीपूशमासकमेणि य उपहोमाश्वोचन्ते ताजु- 

पहोमान् अस्मिन् कले जुदोति प्रधानानन्तरं वा प्राक्समिष्टयजुषः इति (मु. रा.) 
अधिके इयते नान्यत्रात्रये कोशो क्वापि. 2 रवयव-क. उ अवदानान्तरत्वात्-ख. ग. 
4 दवदानमाच्न प्रकाराकता-(मु. रा). 5 वापभक्षणामप्ररकायिति-क. 6 भक्षणाप्र- 

रेकायेति मुद्रिता. भक्षणानां प्रकारयेति (सु. रा). 7 विशिष्टस्य-क. त्वे 

च-क. घ. ० त्वा म्रसङ्गत्-घ. 10 छतोऽतो न-क, 11 वदानमनः-सख, ग, 

12 रन्यर्थताव-क. 13 त्वेरपि ह-क. 1« कदवदा-घ, 
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(भा) धरवावत् ॥ ४५३ ॥ 

(प्रू) दैवतसौविष्ृतेडचातुधौ'कारणिकानायुत्तर - 
4 मन्तरं ज्यायः ॥ ४ ॥ ९३ ॥ ४५४॥ 

(घ्) द्िरभिधाये न - हविः प्रत्यभिघारयति ॥५॥ 
| ९४ ॥ ४५५ ॥ 

[प्रल्यभिधारणव्यवस्था तत्फटं च] 

(भा) प्रत्यमिधारणं* खिष्टकृदथेम् | अतो न सोम्ये । 3 पश्चवद्ा- 
निषु च चयङ्गभ्यस्खिष्टङ्त् ॥ ४५५ ॥ 

[ घुवावदिव्यस्याथैः| 
(व) धरवावदिति;ः--यथा श्रुवायास्सवैयज्ञाथत्वात् ^ द्रग्यस्यो- 
पांुयाज्ञाथं नावदानमन्रः प्रयुज्यते तत्रापि द्रव्यसाधारणत्वमेव मन्त्रा 
भवि हेतुः ॥ 

[प्रत्यभिघारणस्य केवलस्विष्रदर्थत्वोपपत्तिः] 
प्रत्यभिधारणं स्वषटकृदथेमिति ;- प्रत्यभिषारणस्य संस्कार- 

रूपत्वात् संस्छरृतेन कार्ये कतेव्ये अनन्तरपराप्तत्वाल्स्विष्टङ्ृतः। 
विष्टकदामिधारणानन्तरं न हावः प्रत्यमिधारयतीति निषेधाच्च केवल- 
सिष्ङृदथंता ॥ 

अतो न सौम्ये चरौ- प्रत्यभिधारणम् । चिष्टकृदभावात्। 
[पश्ववदानेषु ज्यज्गे च प्रलयभिधारणाभावोपपक्तिः] 

पश्चवदानिषु चेति-एकादशावदानानां प्रत्यकं हविष्टात् 
तेभ्यश्च सिष्टक्ृदवदानामावात् न तेषु प्रत्यभिघारणम् ॥ 

रधङ्खेभ्यस्स्विष्टकरृदिति- तेषु प्रल्यमिधारणम् प्रदानावदाना- 

` 1करणिका-क, ख. > अवदानमिति शेषः (र). ऽअत एव प्रतिषे 
धात् ज्ञायते प्रयभिघारणं स्वि्टक्रदर्थमिति तेन पश्चवद नेषु सौम्ये च चरौ निवतेते 
(र) + धारयति (मु. रा). 5 पश्ववदानेषु च त्य्गभ्यस्स्विश्ङृदिति-क. नेषु 

यक्ञेभ्यस्स्वि-घध, 5 तदूव्यस्यो (सु. रा). 
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(घ) अग्रये न हय्चि खिष्टृतं यजेति 
 संपरषौ । उत्तराधेपूवोर्धं जुहोत्यसेसक्तामित- 
राभिराष्डुतिभिः ॥ & ॥ ९५॥ ४५६ ॥ 

(घ्र) प्रत्याक्रम्य जुहामप आनीय वैश्वानरे हबि- 

रिदं ज॒होमि “ सहस्युत्स शतधारमेतम् । स नः 
पितरं पितामहं प्रपितामहं खभ लोके पिन्वमानो 
निभतै खहेत्यन्तःपरिधि निनयति निनयति 
॥ ७ ॥ ९६ ॥ ४५७॥ 

एकर्विंशीखण्डिका ॥ 

कतावयकयलाम ीतर ककव 

(वु) ४ भावेऽपि । यथपि ;-- विलोमाकाषं तत्त आप्यायतां पुनः ' इत्य- 
विशेषसस्काराथेत्वम् ; तथाऽपि पञ्चुचोदनया समुदायस्य ^ हविष्ठऽवगते 
तदेकदेशावदनि तच्छेषत्वेन मत्रामिधानोपपत्तेः त्रथङ्गेऽप्यविरोधः 
अभिधारणाथेत्वान्मन्रस्य कर्थचिदमिधानोपपततेः ॥ 

उपदेशस्तु :--नावदानामिधारणमश्र इति शिङ्गविरोधदिव । 

गुदकाण्डे  उमयं भवत्येव ॥ 

1 संत्रषविधिः प्रगेव व्याख्यातः, 2 हुतीभिः-क. > प्रयाक्रमणवचनं 
प्रयाक्रम्यैव यथा निनयेत् न तु दक्षिणतः स्थित इति । केचित्त पितृखिङ्गत्वामन्त्रस्य 
निनयने परर्चानार्बतभिच्छन्ति (₹). ^ सादल्ल-ख. 5 भवे-क. 5 हविष्टाव- 
गोतः-क. ?ण्डे तूभयम्-घ. 
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(मा) वैश्वानरे हविरिति प्राचीनावीती हिरण्यकेशिमतात् ॥ ४५७॥ 

॥ इति आपस्तम्बभ्रौतसूत्रधूतस्वामिभाष्ये द्वितीये प्रश्ने षष्ठः परलः ॥ 
॥ हितीयः प्रश्नस्समाप्तः ॥ 

देवस्यत्वा, अपाररम, पलीसन्नहने, दिवरिशल्यं, पृषाते, 
सुकरं, पूर्ववत्, अपिवा, वेदेन, अमय, इद्यसननेः, समारभ्य, 
क इदे, अनपव्याहरन्तः, धतवति, आमयः, सवेण, अग्रीषोमो, त्रघ्ष- 
प्रतिष्ठेकवि < शतिः ॥ 

देवस्यस्फ्यं पल्ीसनहनं पूवैवदभ्मये समिष्यमानायानप्याहरन्त 
अभ्रियः सोम्यष्षट् ॥ 

[हिरण्यक्ेरिमतोपपत्तिः स्वमतेहेतुश्च] 

घ) वैश्वानरे हविरिति प्राचीनावीती दिरण्यकेशिमतत- 
यपि स नः पितरमिति वैश्वानरपधानता तथाऽपि पितरं पितामहं 
पिन्वमान इति तसपरीत्यथत्वात् पितृपरधानतया प्राचीनावीतं हिरण्यकेशि- 
नोक्तमिति । स्वमते ' त्वभिवश्वानर एव अभिषानप्राधान्यात् ॥ 

॥ इति श्रीधूतेस्वाभिभाष्यकृत्त द्वितीये प्रश्ने षष्ठः पटलः ॥ 
॥ इति दवितीयः प्रश्चः ॥ 

1 निवश्वानराभिधानात् न प्राचीनावीतमियथेः (यु, रा). 
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अथ ततीयः प्रन्नः 

(श) -दृडामेके पूव समामनन्ति प्राशित्रमेफे ॥ १॥ 
॥ ९ ॥ ४५८ ॥ 

[इडापाथम्ये विषः] 

(भा) यदेडा प्रथमं तदाऽभिषार्येडां प्राशित्रम् ॥ ४५८ ॥ 

(घ्र) अप्रिय परोडा्चं प्राञ्च तियेश्च वा 2 विर्ज्या- 
ङष्ठेनोपमध्यमया चाङ्गस्या ° व्यृद्य मध्यात्रा्ित्र- 
मवद्यति यवमात्र “ पिप्पलमात्रं बाऽज्यायो यव- 
मात्रादान्याधात्करत्यतामिदम् । मारूरुपाम यज्ञस्य 

कानत ८००५०५०9 =+ (वि 0 र ए त श ~~ ~~ 

अथ तृतीयः प्रभः, 

[इडाभिधास्णप्राथम्योपपत्तिः। 

(रु) यदेढा--ग्राशित्रम्ः-- होत्रे प्रदानपरमृत्यनुत्सजेनविधानात् 
उपहवोत्तरकारंच प्राशित्रहरणविषानात् इडाऽवदानाङ्गभूतामिषारणान- 
नन्तरमेव प्राशेत्रावदानम् ॥ 

1 इडारब्दो देवतावचनः तत्संबन्धाद्रन्ये कमणि च प्रयुज्यते । (रु) प्रारित्र- 
शब्दो द्रव्यवचनः तत्संबन्धात्कर्मणि तत्र प्रारिघ्पूषैकल्पः सूतरक़तेवाञुकमिष्यते । 
यदा लितरः तदाऽ्रदानेषु प्राशने चेडा पूवां भवति (₹). 2 विरुज्य-- मस्तकं 
भुक्क्तवा (र). > व्यूह्य--अभ्यन्तरमङ्गुली गमयित्वा (र). धव्रीहिभरमाणं 

(ङ). 5 (सु. रा.) प्राशित्रम् अवद्यति । ईइडदिवता इष्टिः ष्टिवौ इडेति वचनात् 
तदर्थतवादृग्धमपीडा ्हृ्टर्मच्रेः परादयतं इति प्रारित्रम् , इत्यधिकं दस्यते । 
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(भा) विरोजने मज्ञनन् । समीपे "मध्यमाया उपमध्यमा | 
[प्राशिच्रप्रमाणं मच्ानिचृत्तिश्च] 

पिप्यकं--फलम् । युपिप्पखा ओषधी रेति दशनाच्च । अञ्याय 
इति ग यवमात्र एव; आख्यानविशेषेण शिज्गविरोधात् । यवेन 
संमितमिति--यचवादधिकं न भवति तल्ममाणं प्राशित्रम् । अत- 
स्तत्राप्यनिवृक्तिमेन्त्रस्य ॥ ५९ ॥ 

(घ्र) ° एवयुत्तरस्यावद्यति ॥ २३॥ ३ ॥ ४६० ॥ 

[विरोजनचतुधौकरणयोन्यवस्थातद्धेत् | 
(र) बिरोजनं--मञ्ञनम्--आगमेयग्रहणात् तस्यैव विरोजनं तथा 
चतुधोकरणादि ॥ 

पिप्यलम्--फलम्--भरद्वाज^मतात् । 
[लिङ्गविरोधस्य दष्टान्तप्रदहीनम् | 

आख्यान-धात्-तरीदीणां मेघ इत्तिवत् आख्यानविशेषेणेति 
यवमात्रामिषानेन ॥ 

[यवमाओोक्तितात्पर्यम् | 

यवेन ॒से--प्रादित्रमिति -- तस्मा्वमात्रमवयेदित्युक्तेऽपि 
अज्याय इति निषेधात् यवमात्रान्मन्तरिङ्गाचाधिकनिवृ्तिमात्रपरतवम् 
यवमात्राद्वागपि परिमाणं रम्यते ॥ 

अतस्तत्राप्यनिडतिमेन्त्रस्य-- न पिप्यरमात्रे मन्त्रः | 
1 मा कन 

1 मध्यमाया यासोप-क, ° मात्रमेव-ग. » एवं-विरोजनदिना । तत्राविर- 
ज्येत्तरस्मददिति तु सत्याषाढभारदाजौ । तथा चरनं प्राित्राभेति भारद्वाजः (र). 
*मतादिति--अङ्खुल्या यवमात्रं पिप्पख्मात्रं वाऽवदाय ' इति भारद्वाजसूत्रे यवमात्न- 
पद्समवेधानमविशिष्टम् । फल्वाचरिपदे तु तत्रपि न दृद्यते । उपमभ्यमापद- 
्प्यवििष्टम् । 
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 [भ्रारित्रे सान्नाय्य वज्यैम् | 
(भा) "न सान्नाय्यालसाशित्रम् । न सर्वैभ्यो हविभ्ये इतीडाया- 

मुक्तत्वात् | ४६० ॥ 
(घ्र) उपस्तीये नाभिधारयत्येतदा विपरीतम् । अपि 

वोपस्तरणाःत्याभि च धारयति ॥ ४॥ ४ ॥ ४६१॥ 

(घ) *अत्रैवास्य परिहरणप्राशनमेके समामनन्ति ॥ 
॥ ५ ॥ ५ ॥ ४६२॥ 

, (घ) इडापात्रबुपस्तीये सर्वेभ्यो हव्य इडां 
समवद्यति । चतुरवत्तं “ पञ्चावत्ता वा॥&॥ 
|| & ॥ ४६३२ ॥ 
[ वा रशब्दाथः अवत्तयोरञ् स्वैसाधारणोविकस्पः] 

(भा) पञ्चावत्तं चतुरवत्तिनोऽपि ॥ ४६३ ॥ 

(घ) मनुना दृष्टां घृतपदीं मित्रावरुणसमीरिताम् 
दश्षिणाधोदसंमिन्दनवदयाम्यकतोखाम् । इत्यभने- 
यस्य पुरोडाशस्य दश्षिणाधासपरथममवदानमव- 
दयति ॥७॥७॥ ४६४॥ 

नज ५०००७१४ब भकना 
~ +न 

[भाष्यस्थापिशब्दार्थपूरणम्। ` 

(बृ) पश्चावत्तां चतुरवत्तिनोऽपि-तथा चतुरवत्तां पश्चावक्ि- 
नोऽपि ॥ 
० कम नण [1 

1 पुरोडारास्येति दोषः (सु. रा). 2 दभिघार-क. अन्यतरत्तत्र कतव्यमु- 
भयं वेदय्थः (रु). 8 यदेडा पूवा यदा च प्राशित्रं तयोरुभयोरपि कत्पयो- 

रवदानानन्तरमेव वा प्रारित्नस्य पारदरणग्रारने भवत इत्यथः (र). + चतुरवत्ता 
पञ्चावत्तं वेद्यविरोषवचनेऽपि न पश्चावत्तिनश्वतुरवत्तमिष्यते तस्य पञ्चावत्तं सतेत्रेति 
नियमात् । द्विरभिधारमे सश्ार्वत्तिन इति लिङ्ग । विनिवेशकत्पो वा प्रागुक्तेन 

न्मवस्थायुरोधेनास्थेयः (स). ऽ त-क. त-क, 

री 
गक कि म 
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(सू) ` संमेदादितीयम् ॥ ८ ॥ < ॥ ४६५॥ 
| संभेदे ऽवद्ानदिक् | 

(भा) ` संमेदादक्षिणाधं एव ॥ ४६५1 
(सू) पूर्वाधोच्च यजमानभागमण़ मिव दीषेम् ॥ 

॥ ९ ॥ ९ ॥ ४६६ ॥ 
[दतीयावदाने भागः इडाप्रदित्रपदार्थैश्च| 

(भा) यस्मासूव गृहीते तस्मादेव तृतीयम् । “ इडादेवता वृष्टिः | 

तदथेतवाद्ध्यमपीडा । पङृषटेमन्त्ेः प्रारयत ईति प्राशित्रम् । अणुमिव 
तनुमिव ॥ ४६६ ॥ 

(प्रू) तमाज्येन › संतप्यं ° ध्रुवा उपोहति ॥ १०॥ 
॥ १० ॥ ४६७ ॥ 

[सन्तपणे विरोषः] 

(मा) तं एकीमृतम् । आज्येन सवेतस्तपेयत्यवचनाद्वीप्सायाः । 
सान्नाय्ययजमानमागस्यापि तपेणम् ॥ ४६७ ॥ 

[दिग्विशेषपरि ग्रहे तुः 

(बृ) रसभेदादकषिणाधे एवेति--दक्षिणाधिस्य प्रकृतत्वात् ॥ 
[दतीयाघद्ानदेशनिष्कषेः| 

पववदानसंसष्टदेशे--यस्मा--तृतीयम् ॥ 
[अञ्जनरूपसंतर्पणे विशेषे हेतुः यजमानभागे तत्प्थक्तु हेतुश्च] 

तं एकीभूतमिति--तं तमाज्येनेति वीप्ठाया अवचनात् 
सर्भपुरोडाशेभ्योऽवत्तं यजमानमागमेकीङ्कत्य अणुमिव दीषं॑छकृता 
आशयेन संतपैणम्--सवंतोऽज्ञनम् । साननाय्ययजमानमागस्यपि 
सत्ैणम्- प्रा्नमन्तभेदात् प्रथग्धारणात् ॥ 
` उ यओऽवदानदेशयेर्मष्ये स्थितो हविरंशः स सभेदः (स). > सभेदा- 

इक्षिणाधीदेवं-ग. संभेदादृक्षिणाधाव एवं -क. इव ईषद (र). ५ एतदादि 

भाष्यं मुद्रिते न दृद्यते. 5 समज्य (र). श ध्ुवाया उपोहति--धरुवायास्समीपं 

गमयति । तत्रा्रेण ध॒वामिति भारद्वाजबोधायनो (ड). 



खं, १, सू. १२.] आपंस्तम्बश्रोतसतरै तृतीयप्रश्ने प्रथमः पटलः 241 

(षू) अपिवा ` दक्षिणाधोदवदाय यजमानभागमथ 
संभेदात् ॥ ११॥ ११॥ ४७० ॥ 

[यजमानभागववनि काट्देशौ मन््ाचरत्तो मतिभेदश्च] 

(मा) दक्षिणाधादवदयिडां यजमानभागमवद्यति तत इडातमेदात् । 
द्रव्येकतवान्न पुनम॑न््रः । यजमानमागन्यवायादावृत्तिमेके ॥ ४७० ॥ 

(सू) > एवृत्तरस्यावद्ति ॥ १२॥ १२॥ ४७१॥ 
प्रथमा खण्डिका ॥ 

[अच समेदपदाथैः] 

(बर) दक्षिणाधोदवदयेडां--संभदात्-पर्वावदानसङ्गदेशात् । 
[मच्रानाच्रुत्तिपक्लाशयः। 

द्रव्येकत्वान्न पुनमंन्त्रः--इडारूपद्रग्यस्येकतवात् तदबदाना- 
थेत्वान्मन्तरस्य सङ्कसरयोगः । एवं मा भेरित्यस्यापि । यजमानमाग- 
व्यवायेऽपि सकृदेव मत्र द्वितीये पक्ष । संपलीयादिग्यवायेऽपि पनी- 
संयाजयोरुपरितनयोहतानुमच्रणवत् ॥ 

[मच्रावृत्तिपक्षा्यः परोक्तदष्ान्तान्यथासिद्धि्) 

यजमान--मेकै--द्वितीयपक्षे यजमानमागम्यवायादावृत्तिः | 
पुरोऽनुवाक्यामनोतस्यावृत्तिर्भिन्नकषिष्विति (आप.परि.१-४३) वचनात्। 
कृष्णभ्रीवयोः सोभ्यग्यवाये अवाहनावृ्तिवत् । उत्तमयोः पलीसेयाजयोः 
इुतानुमन्त्रणस्यकलेन पाठात् सङ्कसयोगः ॥ 
[1 1 वा त < = ~ > ~~ 1 

1 दक्षिणाधौतरथमाभेडावदानमवदाय ततो यजमानभागमवद्यति । ततस्संभेदा- 
हवितीयमिडावदानमिलथः (र). 2 एवं--मनुना श इत्यादिविधिना उत्तरस्य 
हविषः पुरोडाशस्य सा्नाय्यस्य चाव्यति सर्वेभ्यो हविभ्ये इदयधिकारात् (र). 

88004 ए", 1, 10 
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(सू) अभिधार्येडां होत्रे प्रदाय दक्षिणेन होतार- 
मतिक्रामत्यनुत्तुजन् ॥ १ ॥ १२ ॥ ४७२.॥ 

[अथांचुगुणायोजना) 
(भा) भनुत्छजनिडां दकषिणेनातिक्रामल्य्वयुः ॥ ४७२ ॥ 
(सृ) होतेडयाऽध्वयं ` परिगृह्णाति ॥ २॥ १४॥ 

॥ ४७२ ॥ हि 
। [तदा हदोतकृत्यम् | 

(भा) हतेडां दक्षिणेन नयल्यध्वर्योथथोत्तरा भवतीडा ॥ ४७३ ॥ 

(सू) अपिवा प्राचीमिडामपोद्य ` दक्षिणत आसीनः 
सुषेण होतुरङ्रि^परवेणी अनक्ति ॥ २ ॥ १५॥ 
॥ ४७४ ॥ 

[भाष्योक्तयोजनोपपत्तिः) 

(बृ) अनुत्तु--त्यध्व्युः--दक्षिणेन होतारमतिक्रामत्यनुत्सजान्नैति 
सूत्रेच्छेदः । इडां होत्रे प्रदायेति प्रकृतत्वादिडामनुत्सनन्निि 
सम्बन्धः ॥ | 

[होतव्यं भ्रदश्चिणीकरणम्] 
दातेडा--्वर्योः--अध्वर्योः प्रदक्षिणकरणेनः ॥ 
यथोत्तरा भवतीडा -- भष्वर्यारनुत्छजत एव ॥ 

[अपि बेति सोजपक्षे कर्तैव्यक्रमः] 
अपि वा प्राची-अनक्ति--अपि वा प्राचीमिडामपोद् दक्षि 

1 प्रशचावत्तायां तिडायां दिरभिघारणेन संख्यासंपाततिः कतंव्या ; दिराभे- 
धारयेतश्चावत्तिन इति लिङ्गात् । पश्चाधौततृतीयं पञ्चवत्तायामिति तु सवयाषाढः , 
अतिक्रामति होतुः पश्ाद्रच्छति ; तदङ्गस्यज्ञने प्रा्छखत्वाथंम् । सल्याषाढमरद्वा- 
जाभ्यामप्यक्तम् (र). 2 दक्षिणतो हत्वेडामन्तराऽच्युमात्मानं च करोतीलर्ः | 
(२). ओ दक्षिणत उदच्छुख आसीनः (र). ५ पवैणी--्रदेशिन्या उत्तमे 
इयाश्वलायनः (₹). ० करेण (सु.रा). करणो-क. करणेनायधो !-घ, 
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[पक्तपवपदाथः] 

(भा) सन्धिः--पवे || ४७४ ॥ 

(सू) अपरमङ्का पूवमेतद्वा विपरीतम् ॥ ४॥ १६॥ 
| ४७५ ॥ 

(ष) उपस्प्ष्टठोदकाय पुरस्तास्प्रत्यङ्ढमसीन इडाया 
होतुरस्तेऽ'बान्तरेडामवद्यति ॥ ५॥ १७॥ ४७६॥ 

(घ्र) अध्वयुः ्रथममवदानभ्मवदयति स्व्यं होतोत्तर- 
मेतद्धा विपरीतम् ॥ & ॥ १८ ॥ ४७७॥ 

[सत्र सखर्य॑रब्द खारस्यम् | 
(भा) स्वयं होतेति वचनात् न भेत्रावरुणस्यावान्तरेडा ॥ ४७७ ॥ 

(सू) ` लेपादुपस्तरणामिषारणे मवतः ॥ ७॥ १९॥ 
॥ ९४७८ ॥ 

(सू) द्विरमिधारयेत्पश्वावात्तिनः । उपदूयमाना- 
मन्वारभेतेऽध्वर्युयेजमानश्च । दैव्या अष्वर्थव 
उपदूता इत्यमिज्ञायोप्ूतः पड्युमानसानीत्य- 

(र) णत आसीनः न दक्षिणेनातिक्रमणं परदिरणं च होत्रेऽप्रदाय 
प्राचीमिडामपोद्च दक्षिणेन होतुरासीनोऽध्वयुः पवौज्ञनादि करोति ॥ 

[पवैविशेषः] 

सन्धिः--पवै- प्देरिन्याः पवीज्ञनादि पक्षद्वयेऽपि ॥ 
[खयशब्दसवारस्योपपादनम् | 

स्व्थहोतेति- न्तरेडा-- होतेवेतावति वक्तभ्ये स्वथवचन।प् 
होतृकायोपन्नस्यापि भेत्रावरणस्य नावान्तरेडा ॥ 

1 इडेकदेशमवदधाति (₹). > मादधाति-क. > रोषा १-क. इडागत।- 
ज्यलेपात्. (र). ^ दूतः इखनन्तरस्ूत्रभागः ख.--पुस्तके न द्यते. 

16 
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ध्व्यभपति । उपदूतोऽयं यजमान इत्यभिज्ञायेत- 
मेवे मत्रं यजमानः ॥ ८ ॥ २०॥ ४७९ ॥ 

[अन्वारम्भे च वरुणप्रधासे विशेषः] 

(भा) प्रतिप्रातुरप्यन्वारम्भो वरुणप्रास्षिडाया उपहूत इति 
जपश्च ॥ ४४७९. ॥ 

(सू) उपदूतायामग्रेणाहवनीयं हणे प्राशित्रं ` परि- 
हरति ॥ ९॥ २१॥ ४८०॥ 

[सूत्रे परिहारदेशनिर्दशखारस्यभ्राहिपक्षः] 
(भा) अग्रेणाहवनीयमिति गवचनादन्यात्रान्तरा्ऽयी नीयत इति 

4 केचित् ॥ ४८० ॥ 
(घ्र) तस्मिन् प्राशते होताऽवान्तरेडां प्राश्नाति 

वाचस्पतये त्वा हृतं प्राश्नामि सदसस्पतये त्वा 
दुतं प्रा्नामीति ॥ १० ॥ २२॥४८१॥ 

[पतिप्रस्थातुरिह परिग्रदेतुः| 
(र) प्रतिप्रस्थातु--जपश्च ;--विहारदवथ इडोपहानस्य तत्रलात् 
हविषां कवृभेदात् स्वकीयकत्रा तद्धाविरन्वारम्भणीयमिति प्रतिप्रस्था- 

तुरन्वारम्भो जपश्च ॥ 
[अन्यजान्तसार््चनयनाचमतिपक्चाशयः] 

अग्रेणा--इति केचित् :--नान्तराऽमी सचरतीति अन्तराऽी- 

नयनप्रतिषेषेऽप्यभ्रणाहवनीयं परिहरतीति प्राशित्रनियमादन्यत्रान्तरा 

नयनेऽपि न दोष इति प्रदशेनाथे वा प्राहित्रवचने शामित्राभि- 
नयनादीनामयेण परिहिरति तीर्थेनैव परिदरतीत्यग्रदेशस्य तीथेतवेन 
भिर्देशाव् सर्वेषां स एव माग इति ॥ 

1 तस्य सकार नौत्वा प्रयच्छति 1 प्रददोनमिदमन्यस्यापि प्रस्तरदेयेजञाङ्गस्य । 
तत्रान्तरानयनेऽप्यदोष इटेके (र). 2 नियमात्-घ. 3 ऽन्तराऽभिनीयत-घ. 
4 ्रद्शीनं वा-क, 5 प्रारिने-क. 
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(म॒) प्रारितायामिडे भागं जुषस्वनो जिन्व गा 
जिन्वायैतः। तस्यास्ते भक्षिवाणस्स्याम सर्वा- 
त्मनस्सवैगणा इति यजमानपश्चमा इडां प्राश्य 
॥ ११॥ २२३॥ ४८२ ॥ 

द्वितीया खण्डिका } 

(घ) वाग्यता आसत आमाजेनात् ॥१।२४।४८३॥ 
(घ्र) मनो ज्योतिजैषताभित्याद्धिरन्तर्षेदि प्रस्तरे 

' माजयित्वाऽऽेयं पुरोडाशं चतुर्धा कृत्वः बर्हि- 
पदं करोति बहिषदं धा ठृत्वा चतुधौ करोति 
॥ २॥ २५॥ ४८४ | 

[प्रङ्तमाजनपदा्थः समानकल्ैकत्वाविवक्षाफर च) 

(भा) शिरस्यपामानयनं माजनम्। 2 प्रस्तरादपादाय ` भन्तरावृत्तिश्च॥ 
५ ~ = ++ ~~ ~~ =-= 0 ल जाक ण न 

[प्रस्तरे माजयित्वेति खूत्रतो माष्या्थराभः] 

(वु) शिरस्यपा-- मादायेति ; - अन्तर्वेदि प्रस्तरे माभेविलत्यन्त- 
ैधवस्थिते प्रस्तरे जरमासिच्य तस्याधस्ताद्धस्तेन जलं गृहीत्वा शिरस्या- 
नयति ॥ । 

[मन््ाचत्तिदेतूपपःत्तः फटे च माजेने मतिभदश्च | 
मन्त्राबरृत्तिश्च ;-- प्रतिपुरुषम् । माजेयित्वा चतुधा इवा 

व इदे “ मनोज्योतिरिति  वृहस्पतिवद्या माजंनं॒तस्याः प्रकरणपाठत्. । 

अन्त्वेदीति वचनं वेदिष्थ एव प्रस्तरे यथा माजन स्यात् मा भूस्तरमादाय बहिरिति। 

मार्जन--हस्तेऽपाम सेचनम् तदेव दिरस्यानयनसहितमिति केचित् ; तदयुक्तम् ;-- 

अभ्निहोत्रन्ति माजजयेत शिरस्यप आनयत इति प्रथग्विधानात् । तथा ; अञ्लि- 

मन्तर्धायाप असेचथते तन्माजनमिव्येवाश्चलायनः । बर्दिषदं--स्तिर्णे बर्हिषि सज्म्। 

४ प्रस्वरादप आदाय-ख. ग. घ. 3 मन्त्रदत्तिश्च-क. घ. 
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[आध्रेयधिकारेषु अभिधार्णादि धमे विदाषाः] 
अमिधारणचतुषाकरणे आभनेयविकाराणां चरुपुरोडाश्चानां न 

मुख्यषमः । पुरोडाश्रहणच्ेयस्याप्यामेयकायपन्नश््योमयमस्नीषो- 
मीयिषु प्रधानेषु । पुरोडाशग्रहणान्नोभयं चराविल्युपदेश्षः ॥ ४८४ ॥ 

[ह (बृ) वरहिषदं करोतीति चतुधोकरणसमानकतुकत्वान्माजनस्याध्वरयोरिव 
मन्त्रेण माजेनं मा मूदिति मन्त्रावृक्तिरुच्यते । भक्षणाङ्गत्वान्माजनस्य 
भक्षायेतृणांः सर्वेषां माजनमिति । केचितपस्तरादपादाने शिरस्यानयने 
च मन्त्रावृत्तिरिति “वणेयन्ति। अपरे त्वन्तर्वेदि स्थित्वा मा्जन- 
मित्याहुः; अन्नदास्स्थेति माजनवदिति ॥ 

[मुख्यधमत्वराङ्कावकाराः] 
अभिषारण--युख्यधरमः इति ;ः--आभरयं पुरोडाशं चतु्वा 

छृतवेत्यत्र पुरोडाशजग्दस्य हविरूपरक्षणत्वात् । तद्दामेयशब्दस्यापि 
प्रथमदेवतापरत्वशङ्कायामिदमुच्यते ;-- न सुख्यधर्मं इति ॥ 

[अभिघारणस्य चतुधौकरणसाम्यहेतुः] 
आभयमुदश्यसमपेकतया ˆ विवक्षितत्वात् अभिघारणे च आगेय- 

मभिषारयति तृष्णीयुत्तरमित्यामेय एव मत्रेणामिधारणस्योक्तवात् 
साधम्य चतुर्षाकरणस्योच्यते ॥ 

[पुरोडाश्ग्रहणस्वारस्यरभ्याथः 
पुरोडाशग्र-प्रधानेषु--अस्याथः ;--उमयत्र आभयमियेता- 

वता नियमे सिद्धेऽपि पुरोडारग्रहणाद्मीषोभीयाणि प्रधानानीदयत्र 
जमेयस्थानापन्नस्यासीषोमीयस्योभयोः प्रपिरधिकयहणपरयोजनम् ॥ 

पुरोडाशग्रह- व्यपदेश इति--पुरोडाशचमहणं हविरन्तरानिव- 
तेकमिति ॥ 
० 

1 अभ्नियकायोपन्नस्याप्य्नेयस्य-ग. इदं क.--ुस्तके न दस्यते, ° स्या- 
पयुभयम्. ° वृणां माजेनं-क. ५इद् क. पुस्तके न इदयते, 5 (मु. रा). 
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(घ्र) - त॑ यजमानो ' व्यादिश्चतीदं ह्मण इदं होतु- 
रिदमध्वर्योरिदमभ्रीध इति ॥ ३॥ २६॥ ४८५॥ 

[ब्यादेश्कारतत्पकारौ व्यादेराशब्दार्थञ्च] 
(भा) कृते व्यूहने आम्मीधरभागस्यापि व्यपदेशः । संस्प्र्ता तमभि- 

भृशेदिति । इदं ब्रह्मण इव्यवमादीनां नानामूतानामादेशो श्न्यादेशषः ॥ 

(सू) अगरीतपरथमान् दोदप्रथभ्मान्वा ॥ ४॥ २७॥ 
॥ ४८६॥ 

[ब्यूहदनोन्तरकारताया व्यादेश्चे खाः] 
(वृ) -कृतेव्य्- मृरोदिति-- अस्याथः ;- नेहात्राह्मणास्यास्तीत्यन्तेन 
व्यूहे * कृते तं यजमानो व्यादिशतिं इदं ब्रह्मण इत्यादिना प्रतिदिश्- 
मवस्थितानामेव हविभो गाणां हस्तेन सषा व्यपदेशनम् । तदभिमृशे- 
दिदं ब्रह्मण इत्यादिश्चुतेः न बहिःस्थापनानन्तरं भ्यदिशः। तानेव 
तद्धागिनः करोतीव्यादिना दिक्षेव प्रतितिष्ठतीति दिश्चु प्रतिष्ठापना- 

दुत्तरकारं व्यादेशः ; तदाह ; - 
[चतुधांकरणस्यावद्यकतैभ्यता] 

इदं बरह्मण-व्यादेश्च इति--रेयुवन्तादिसंस्थापकषेऽपि चतुधो 
करण ब्रह्मणः प्राहनामाषेऽपि प्रतिदिशं व्यहति दिक्ष्वेव प्रतिष्ठतीति 
पृथक्संस्कारत्वावगमात् । आशापारुभ्यश्चतुर्भ्याो अमृतेभ्य इदमिति 
मन्रव्णांच दिक्पालनि्न्धाच्चतुधौकरणस्य इदं ह्मण इति तु निर्दशो 

५ 
ठुप्यते। अथवा खण्डसंस्थास्वपि संस्थिते भक्षः सवेथा चतुर्घाकरणा- 

निवृत्तिः ॥ 

1 विविधमादिति (र). 2 ग्यदेशः-क. ख. ग. ध, ° मागिवेनादिश- 
तीलयथेः (र). ५ इने प्रतिदिशं इते-क, ध 
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(घर) इदं यजमानस्येत्यध्वयुंयंजमानमागं निर्दिश्य 
' स्थविष्ठमग्रीधे षडवत्त संपादयति ॥५॥ 
|| २८ ॥ ४८७॥ 

[परिहरणे समुच्चयः] 
(भा) परिहरणमामीध्रमागस्यापि ॥ ४८७ ॥ 

(घ्र) `सढृदुषस्तीये दिरादधदुपस्ती्यं द्विरभिषार- 
यति ॥ ६ ॥ २९॥ ४८८ ॥ 

[उपस्तरणादिसख्यानियमलाभः 
क ® 0. 

(भा) पत्रास्यामितरयोशिते व्यपदश्ात् ॥ ४१८८ ॥ 
क | 0 पा ` ति 1 त कन ` श 

[परिहरणावसरः] 
बु) परिहरणमा्ीधमागस्थापि -- पात्रेण षडवत्ते संपन्ने ऽ | 

[भाष्योक्तहेतूपपादनम्] 
क कि (न पात्राभ्यामितरयोरिति व्यपदेशात् -- अध्वर्योः परदिरण- 

कतरतवातद्रयतिरिक्तद्धयावगतेः । 
नन ~ नन ~~ ~ 

कि तिम म ममम क. 

1 स्थविष्ठो भागो यथाभ्रीघ्रस्यात् तथा पूवेमेव न्यादिद्य तमभीधे ्रथमाय 
प्रयच्छन् षडवत्तं संपादयति (रु). 2 आश्नीप्रहस्ते सङ्ृदुपस्तीर्य ततस्तं भागं 
द्वेधा हृत्वा एकमाधाय पुनर्पस्तीय अपरमवधाय द्विरभिधास्यतीदयर्थः (रु). 
3 इत ऊध्व ‹ कथं संपादनमिदयाह ` इदयधिकं दद्यते (स॒. रा.) नात्रयेषु कोशेषु. 

५२९दो सूत्रे --क्िध्त्पा्रे सङदुपस्तीयं आशभ्रीघ्रमागं द्वेधा त्वा 
एकं भागं पात्रेऽवधाय पुनरपस्तायापरम्वधाय द्विरभिधारणं कृत्वा प्रयच्छति 
पात्रमभ्नीधे ( पात्राभ्यामितरयोरिति व्यपदेशात् ' इयधिकं ददते (सु. रा) 

३२ सूप्रे ;--असीनाभ्यां ब्रह्मयजमानाभ्यां वेदेनाहृलय ब्रह्मयजमानभागौ 
प्रयच्छति इति (सु. रा) 

३३ सूत्रे - भागो परिति. 
३ घ्दो सूत्रे ;-- ब्रह्मणाऽपि स्वकाले भक्षणमिति जेयम् इति. 
३५ सूत्रे ;--अन्वाहा्यो नाम दक्षिणार्थमोदनः तं महान्तण्रतिग्भ्यः पयौप 

पचेत् , इति ग्रन्थास्तत्र तत्र इदृयन्ते । क्खिते तु न कापि इदयते, 
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(घ) 'अपि वा दिरपस्तणाति द्विरादधाति 
द्विरभिधारयति ॥ ७॥ ३०॥ ४८९ ॥ 

(घ) अमरेराभ्रीध्रमस्यभेदशामित्रमसि नमस्ते अस्तु 
मा मा हिसीरित्या्ीधो भक्षयति ॥<॥ 
| ३१ ॥ ४९०॥ 

(घ) वेदेन ब्ह्मयजमानभागौ परिहरति।॥९॥ 
| ३२। ४९१ ॥ 

(घ) पृथक्पात्रास्यामितरयोः॥ २३ ॥ ४९२॥ 

(घ्र) पृथिव्ये भागोऽसीति होता भक्षयत्यन्तरिक्स्य 
भागोऽसीत्यष्वयैदिबो भागोऽसीति +बह्षा॥ 
॥ ११॥ २४ ॥ ४९३ ॥ 

(घ) दक्षिणाग्राश्वन्वाहायं "महान्तमपरिमित- 
मोदनं पचति ॥ १२। ३५॥ ४९४॥ 

(घ) क्षीरे भवतीत्येके ॥ १२३॥ ३६॥ ४९५॥ 

(सू) तमभिधायोनभिषायं बोद्रास्यान्तर्वे्या पाच ॥ 
॥ १४ ॥ २७ । ४९६ ॥ 

तरतीया खण्डिका. 
[कि 0) 

क 7. पं 

1 अथवा प्रथममेव द्विरुपस्तीय ततो द्विरवदाय द्विरभिघारयति (२). 
9 वेदेन हता यथास्थानमासीनाभ्यां प्रयच्छति (स). 3 भागौ परिहरतीति 

शेषः । वेदादन्येन पात्रेण होतुमीगम् ; ततोऽन्येन पात्रेण चात्मन इत्यथः (रु). 

4 ब्रह्मणः स्कल एव भक्षणम् (र). 5 अन्वाहा्यैः--दक्षिणाथं ओदनः (र). 
6 महान्तम्-ग्रथलिगभ्यः पयं तो भवति अपरिमितमिति प्रस्थादिना तण्डुरूपरि- 

माणब्रतिषेष;. (र). 
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(स्) दक्षिणसद्धय उपहतेवा इति सेप्ेभ्यति॥ १ ॥ 
॥ ३८ ॥ ॥ ४९७॥ 

[अन्वाहायांथं मेखनीयाः] 

(भा) इतरे दक्षिणता गच्छन्ति । ब्रह्मा तु गत एव । तस्यापि दीयते ॥ 

(द) ये ? ब्राह्मणा उत्तरतस्तान् यजमान, .आह 

दक्षिणत एतेति ॥ २॥ ३९॥ ४९८ ॥ 
घ्र) > तेभ्योऽन्वाहायं ददाति ब्राह्मणा “ अयं 

ओदन इति ॥ ३॥ ४०॥ ४९९ ॥ 
[पतिगश्रदे मन्वः हस्तनियमश्च] 

(भा) अन्वाहार्यो दक्षिणा यतः ऽअतो ब्रह्मण ओदन इति म्रः | 
प्रतिग्रहणे च दक्षिणहस्तेन सवेदक्षिणानाभ् । व्यावृत्य प्रतिगरृह्ीयादिति 
िज्गात् ॥ ४९९॥ 

[अन्वाहा्यदान दिगवस्थितिनियमलाभः 

इतरेद-दीयते--ये ब्राह्मणा उत्तरतस्तान् यजमान आह 
दक्षिणत एतेति तेभ्योऽन्वाहायं ददातीति उदगवस्थितानां दक्षिणतो 
गतानामेवान्वाहायेदानम् तेभ्य इति निर्देशादिव्याशङ्कयाह- तस्यापि 
दीयत इति ॥ 

[प्रतिग्रहे नियमलाभप्रकारः] 
अन्वाहार्यो-सव॑दक्षिणानाम् --ता*खायेव हस्ताय दक्षि 

णायानयदिति शिङ्गित् । 
[व्याबुत्यप्रतिश्रदशाब्दार्थः) 

व्याब्रच्य-लिङ्घादिति ;- पपरथक्त्वास्मानं प्रतिग्रहीतारं च 
1 यजमानं संप्रेष्यति दक्षिणतः स्थितेभ्य ऋत्विग्भ्यो दक्षिणा त्वयोपह् तैन्येति 

(र). ? अध्वय्वौदयः । स्थित एव तु ब्रह्मा दक्षिणतः (र). 5 तेभ्यश्चतुभ्येः (₹). 

4 अयं व दन इति-खं, 5 अतोऽत्र-क, ? पृथक्छृल्यात्मानं-घ. इत्वा-क,. 
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(घ्र) ` प्रतिगरहीत उत्तरतः परीतेति संप्रेष्थति ॥४॥ 
॥ ४१।५०० ॥ 

[चेषकतैरि पक्षौ 
(भा) उत्तरतः परीतेति याजमानम् » बहुवचनान्तत्वात् तेन चोक्त- 
त्वादृक्षिणत एतेति। उपदेशस्त्वाघ्वयेवमितिउक्तस्संमेष इत्येकवचनात् ॥ 
(घ्र) हविश्शेषाुद्ास्यापि श्सुज्योख्णुके क्षन् 

देवताषूपमिति प्रतिमरहीश्तृस्वादात्मानमन्यत्वेन ध्याता प्रतिग्रहणम्- 

हस्तेनोपादानम् ॥ 
[आभ्वयैवग्रेषे विरोषहेतुः] 

उत्तरतः प-न्तत्वादिति--आध्वयैवे तु प्रेषे दिवचर्न 
स्यादाम्रीधहोत्रोः प्रेष्यत्वात् । 

तेनचो-तेति - यजमानेनोक्तलात् । 
[चेषकतरि पक्षभेदोपपादनस् 

उपदेश-वचनात् ;--उक्तस्संप्ेषः इयकस्य प्रषस्य वचनात् 
याजमानत्वादाध्वयेवकाण्डत्वात् द्विती यस्याध्वयेवत्वमेव प्रथमस्य तु 
दानाथंला्याजमानाथतवम् । पूवम्याख्याने उक्तस्संप्रेष इति जात्यभि- 
प्रायमेकवचनम् । यथाप्राप्तानुवादलादुत्तरस्मिन् व्याख्याने उत्तरतः 
परीतेति बहुवचनं जात्यभिप्रायेणाविवक्षया वा । अविद्हन्तरश्रपयतेति 
वचनात् ॥ 

[सुत्रोक्तसेप्रागरेषसमभवः। 
अपि सुज्योरुके इति--अनूयाजार्थे धाची उर्मुकेः उदृह- 

तीत्याभिन् पक्षे ॥ 

1 तैः ‹ शक्षणां प्रतिप्रहष्यज्निति › विधिना प्रतिगृहीत ओदने उत्तरत आग- 
तान् संप्रेष्यति । यजमान इति शेषः परीतेति वचनात् (रु). > बहूुवचनत्वात्-क, 
1. बहुवननत्वात् १ चोधितत्वात्-ग. 71. ऽये पूमुल्सुके उवह ; ते प्रत्यूह्य संप्र 
ष्यति । ब्रह्मन् प्रस्थास्याम इति अनूयाजार्थं प्रतिपययामहे तदर्थं प्रबुद्टीति । अभ्व 
मपि सीमधमादाय संखरह्वीति। (इ), ^ म्रदीतुरत्मानमात्मत्वेन,-घ. ° म्यूहतीदय -क, 
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प्रस्थास्यामस्पमिधमाधायग्नीत्परिषी थाथ च 
सकृत्सक््॑मदढीति संप्रेष्यति ॥ ४२।५०१॥ 

(स्) ` अनुज्ञातो ब्रह्मणा आग्नीधः समिधमादधाल्यषा 
ते अपरे समित्तया वर्धस्व चाच प्यायस्व बधेतां 
च ते ज्ञपतिराच प्यायतां वर्धिषीमहि च बयमा 
च प्यायिवीमहि स्वाहेति ॥ 8 ॥ ४२।५०२॥ 

[सूज विवक्षितार्थानुगुणयोजना| 

(भा) अनुज्ञातो ब्रह्मणा यदाऽऽमीधरः तदा आभरीघास्समिधमादषाति॥ 

(घ्र) पूवैवत्परिधीन् सढृत्सृत्संमज्यामरे वाजभिद्राजं 
त्वा सचवासं बाज जिगिवान्सं वाजिनं बाज- 
जितं बाजजेत्याये संमास्मि अगरिमन्नादमनाद्या- 
येति सद्दभि प्राञ्चम् ॥७॥ ४७४ ॥ ५०३ ॥ 

[भाष्यदरितयोाजनापूरणम् ] 

(ब) अनृन्ञातो बरह्मणाऽऽग्रीधो--यदा अध्वयुस्तदा । 
[उक्तयोजनाऽऽवद्यकत्वोपपादनम्] 

समिधमादधावीति--अस्याथेः अनुज्ञात आ्मीभः समिष- 
मादधातीति नेवमन्वयः ब्रह्मन् परस्थास्याम इत्यध्व्येणा प्राथिततवात् 
तस्यैवानुज्ञानं ब्रह्मणा कृतम् ; अतस्तथा योज्यम् । न च प्रस्थास्याम 
इति बहुवचनात् सवाथेभ्राथेनम् ! प्रतिष्ितयेकवचनेनानुक्ञानात् ॥ 
[2 + शौ 

1 ननु आमन्रायताऽष्वयुरेव हि ब्रह्मणानुज्ञातन्यः १ कथमाम्नीधरः १ उच्यते 
अध्वयुणा तावत् ब्रह्मन् प्रस्थास्याम इति बहुवचनं सवैतिग्थमामन्नणसुत्तं ब्रह्म- 
गोप्यो प्रतिष्ठेति बहुवचना्थनेकवचनेन स्वार्थ एव प्रसवः छतः ; तेनाभीधरस्याप्यनु- 

जञातत्वायुक्तमेव तथा वक्तुम् । अथवाऽनूयाजप्रकमाथमों प्रतिष्टेयाभरीध्स्येवानुन्ञा । 
यथाऽऽदश्वायनः ओं प्रतिष्टेति समिधमचुजानीयादिति (स). 
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(सू) इध्मसन्नहनान्यद्धिस्सं'स्पश्यं यो भूतानामधि- 
पती रुद्रस्तन्तिचरो बृषा। पञ्चूतस्माकं मा हि 
सीरेतदस्तु हृतं तव स्वाहेत्यग्नौ प्रहरत्युत्करे घा 
न्यस्यति शालायां वरजायां “परोगोष्ठे परो 
गव्युतौ बा ॥ ८ ॥ ४५॥ ५०४ ॥ 

॥ चतुर्थी खण्डिका ॥ 

[एतद्धोमेदेवताविषये मतिभेदसचनस् 

(भा) अध्वर्योरिष्मसंनहनाधानम् । अत्र रुद्रा देवतेति केचित् । वरुजा- 

तृणराशिर्घान्यरशिवा वेषु भवस्यपुटको वा । परोगोष्ठे-गोष्यरतः। 
उपरिगोष्ठ॒इव्युपदेशः। गव्यूतिः गोमागेः । परोगन्यूतिः--प्रतो 
गोमार्गात् ॥ 

॥ इति श्रीआपस्तम्बश्रौतसभू्तस्वाभेभाष्ये तृतीये परक प्रथमः पटलः ॥ 

(वु) अध्वर्यो-नमिति--संमागन्तस्य प्रेषितत्वात्। तद्वयति- 
रिक्तानामाध्वयेवलात् ॥ 

[अपामुपस्परीने हेतुसच्वपश्चस्वपश्चो] 
अत्र द्रो देवतेति केचित् --केवरो रुद्र॒ इत्यथेः। तदा- 

नीमपामुपस्पशचनम् । स्वमतेन तु मात्रवार्णिकविशेषणविशिष्टः। तदा 
नापामुपस्यशेनम् ॥ 

इति धूकस्वाभिमाष्यवृत्तौ तृतीय भ्रक्न प्रथमः पटलः ॥ 

1 स्पृरय-ख. 2 अध्धिराकयाम् । (र्). 3 वख्जा--धान्यराशिः 

बन्धना्था रज्ञरियेके. + परो गेष्टाये। देशः तस्मिन्, (र). 
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(घ्र) ओपभृतं जुह्वामानीय. जुहूपभृतावादाय 
दक्षिणा सङृदतिक्रन्तोऽग्रणाधारसम्मेदं प्रतीच- 
ज्लीननूयाजान् यजत्याश्रावमाशरावं प्रत्याश्राविते 
देवाच् यजेति प्रथमं संप्रेष्यति यजयजतीतये 
॥ १॥ १॥ ५०५ ॥ 

(द) पूं प्रथम“ समिधि जुहोति मध्ये दितीथं 
प्र्चयुत्तम- ` सञस्थापयनितरावचुसंमभिद्य ॥२॥ 
॥ २॥ ५०६ ॥ 

[स्रोक्तपेषसेम्बान्धनिदेशः अनूयाजसमिन्मानं च] 
(भा) देवान् यजेति सर्वार्थः । उत्तरावनूयाजौ द्वियजौ । 

[भाष्योक्तसर्वाथत्वोपपन्तिः] 
(वु) देवान् यजेति सवार्थः-- “बहुवचनात् । प्रथम «^ सं्रेष्यतीति 
परथमयागाथेभ्मव । सर्बाथेतवेऽपि प्रथमस्योपरितनसमरेषपेक्षया प्रथम- 
प्रयोगमत्रत्म् । अतः ;- 

[अनूयाजसमिन्मानोपपात्तिः] 
उत्तरावन्-समभदम्-दभिका-हस्वा । आधघारसंमेदस्य पू्व॑भाग- 

मत्रपयवसिता द्वपरदिशादिध्मायामभ्पक्षा्थमिदमुच्यते। पक्षान्तरे सर्व॑स- 
मिधां परदेश्चमात्रत्वादभेणाघारसैमेदं पतीचल्लीनित्युग्ा पूवार्धे प्रथमे 
द्वितीयं मध्ये °प्ाञचमुत्तममितरावनुसंमिदेति निर्दशादभिका । तदाह ; - अ 

1 द्यश्राव्यप्रल्याश्राविते-क. > सःस्प्ररायन्-ख. ततः पश्चादुत्तममारभ्य 
प्ा्चमपवजंयन् पूवैहुतावनूयाजौ संखज्य जुहोति । अत्र बोधायनः ;--किन्देवत्याः 
खल्वनू्ाजा इति १ आप्नये इत्येव ब्रूयात् । विज्ञायते च तान् देवः आहुतीभिर- 
नूयाजेषिति (ख). 5 द्वियैजे-क. + चनलात्-क. ख. ग, 5 त्रमेव-ख, 
ग. 0 यामपे्षा्ं {-क. यामक्ा्थ (मु रा). १ सुक्तलात् (सु. रा). 8 प्राच 
ख. ग. | 
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1 दुभिक¡ अनुथाजसमित् . ° यावदग्रेणाषारसमेदम् । तस्य॒ मध्ये 

मध्यमः उत्तमस्तस्यापरेण । सोऽप्यमणाधारसंमेदं प्राक्संस्थः । इतरौ 
# (> भ क 

तन सभिचेते ॥ 

(घ्र) प्रत्याक्रम्यायतने सुचो सादयित्वा “वाज- 
वतीभ्यां ° व्यूहति ॥ २॥ ३ ॥ ५०७॥ 

(भा) वाजवतीभ्ाभेति ° परिज्ञानाथेसुत्तरो विधिः ॥ 

(सू) ` वाजस्य मा प्रसवेनेति दक्षिणेन हस्तनोत्ता- 
नेन ° सभस्तरां जुदूयुधच्छति । अथासपत्ना- 

करि 

घ्र) तस्या मध्ये-ग्राक्संस्थ इति-संमेदामविऽपि तदशे- 
दारभ्य देशरक्षणतात् ॥ 

इतरौ तेन संभियेते - संख्ल्येते ॥ ४७४६९. ॥ 
[भाष्ये विवक्षितं परिज्ञान पुनरुक्तिफरंच] 

वाजवतीम्यामिति परिज्ञानाथेधुत्तरो विधेरिति - 
वाजवतीलमृष्ित्वं च ज्ञेयम् । यपि बहुमच्रत्वं तथापि वाजस्य मा 
प्रसवेनेतिं दक्षिणेन दस्तेनेत्यादिव्यूहनविधानादेव सिद्धे पुनवेचने. 
ध्यानाथमेव ॥ 

1 भ्रिका आदिता अयुयाज-क. > अभरेणाघारस्मेदम् 7, यावद्धवत्यगर- 

` गाधारसम्भेदम्-क. 17. 3 मध्ये द्वितीयम् उत्तम-क. 4वक्ष्यमाणाभ्याम् तत्र 
द्वितीयस्य बाजवतीत्वं प्राणमृत्साहचयौ दृष्टम्यम् (र). 5 विविधं गमयति ह्चो 
(र). 6 ज्ञानाथसुत्तमो-क. 7 वाजवतीभ्यां व्युहृतीति -कमेविधिव्राह्यणं व्याचष्ट 
(र). 8 संप्रस्तरां-ख. 9 अस्मिन् सूत्रे “ दक्षिणिन हस्तेन जह प्रोहति -परागमर 
गमयति * इत्यधिकं दृरयते. (मु, रा.) 
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निति सव्येनोपभृतं ` नियच्छति ॥४॥ ४॥ 
॥ ५०८ ॥ 

(भा) नियच्छति--पीडयति ॥ 

(घ) > उद्ूाभं चेति नुहृषटघच्छति निग्रामं चेत्युप- 
भृतं नियच्छति ॥ ५॥ ५॥ ५०९ ॥ 

(सू) जह्य देवा अधीव्रृधन्निति प्राचीं जुहूं प्रोहति 
॥ ६ ॥ & ॥ ५१० ॥ 

(सू) अथासपलानिति सव्येनोपभृतं प्रती चीं बहिर्वेदि 
निरसित्वा प्रोश्येनामभ्युदाहूलय जुह्धा परिधीशन- 
नाके बसुभ्यस्त्वेति मध्यमं रुदरेभ्यस्त्वेति दक्षिण- 
मादित्येभ्यस्त्वेत्युत्तरमू ॥ ७।७।।५११॥ 

[अञ्जनन्यवस्था] 

(भा) अञ्जनमेकदेशस्य समस्तस्यार्स॑मवात् ॥ 

(घ) नग्रस्तरे जुहू" “ सादयति॥ ८ ॥ ८ ॥५१२॥ 
(सू) रसंजानाथां चावापृथिवी मित्रावरुणो त्वा 

बृष्टयावतामिति विध्रतीम्यां प्रस्तरमपादाय बर्हिषि 

[सुजाक्ताञ्जने व्यवस्थादेतुनि्वीहः 

(वु) प्रतीचीं बहि्वदि निरसित्वेति ;- मत्यगम्राम् अञ्जन- 
वात्;--अल्यत्वादाज्यस्य परि्षानामघोमागाञ्चनाशक्तेश्च परिष्येकदे- 
शस्याञज्ञनम् ॥ 

त शिव 

1 निगृह्णाति (रु), 2 अत्रोभयं दक्षिणेन हस्तेन; सब्याग्रहणात् ; उपरि 

पुनस्सव्यग्रहणाच (स). 3 जुह्वाज्येखेयेन सवौज्ञनासभवात्परिष्येकदेशानामज्ञनम् 
(र). ^ वे्यामेव बहिः प्रस्तरात् सादयति (र). 
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(घ) 

(सू) 

(सू, 

(सू) 

(सू, 

विश्रती अपिदुज्य सुशषु प्रस्तरमनाक्ते ॥ ९॥ ९॥ 
॥ ५१२॥ 

पश्चमी खण्डिका ॥ 

अक्त" र्णा इति ज॒ह्यामग्रं प्रजां योनिमितयु- 
पभूति मध्यम्। आप्यायन्तामाप ओषधय इति 
धरुषायां मूलम् ` एवं त्रिः ॥ १ ॥ १०॥५१४॥ 

अपि वा दिव्यङ्क््ेति न॒हामग्रं अन्तरिकषेऽ-“ 
डषवेत्युपभूति मध्यम् । पराथेव्यामङ्छ््वेति 
धरवायां मूलम् ॥ २॥ ११।५१५॥ 

भए पुनः ॥ ३॥ १२॥ ५१६॥ 

अथापरम् । प्राथिव्ये त्वेति धुवायां मूलम्। अन्त- 
रिक्षाय स्वेत्युपभृति मभ्यम्। दिवे त्वेति ज॒हा- 
मग्रम् ॥ ४॥ १३।५१७॥ 

आयुषे त्वेत्यशक्तस्य व्रणमपादाय प्रज्ञात 
निधाय ° दक्षिणोत्तराभ्यां पाणिभ्यां प्रस्तरं 
गृहीत्वा जुह्वां प्रतिष्ठाप्य आसीन आश्राव्य 
प्रत्याधाविते सत्रैष्यति इषिता देव्या होतारो 
भद्रवाच्याय मादुषस्सृक्तवाकाय सक्ता ब्रूहीति 
॥५॥ १४। ५१८ ॥ 

1 एवं त्रिरिति वचनात् समन्त्रकस्याग्रततिः (स्). 

3 एवं त्रिरित्यथैः (रु). 4 अक्तस्य प्रस्तरसबीन्धतृणम् (रु). = दक्षिण उत्तरो- 

यथेस्तौ तथोक्तौ (र). 

14 

2 मन््रमात्रे विकल्पः (र). 
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सहशाखया प्रस्तरमाहवनीये प्रहरति ॥ & ॥ १५॥ 
॥ ५१९ ॥ 

[पवित्रस्यापि प्रहरः दाखायां विषः प्रस्तरस्याहतित्वं च] 

(भा) सहशाखयेति सपवित्र प्रियते । कार्मात्रे चास्याः । अत- 
` स्सवनीयेषु सूक्तवाको न्यते । प्रस्तरः आहुतिः । सूक्तवाको 

याज्येति श्रुतेः । मन्रण च प्रहरणम् ॥ । 

[प्रस्तरे प्रहरे पविअ्सादिव्यहेतुः। 

(ब्र) सहश्चा-प्रहियते--च्रिवृपवित्रेण सह तस्यापि कृतप्रयोजन- 
तया प्रतिपा्यत्वात् ॥ 

कालमात्रं चास्याः--राखायाः । 
[ज्ाखाया अनाहुतित्वफलम्। 

अतः स-नोच्यते--न तस्याः प्रस्तरेण सह ` यागद्भ्यता 
सूक्तवाकेन प्रस्तरमिति तस्यैव यागान्वयात् | अतोऽत्र सवनीयानां 
शाखप्रहरणनित्यसमिन् पक्षे शखाथं सूक्तवाको नोच्यते ॥ 

[माष्योक्तपरस्तरश्ाखवेटक्षण्यसमथनस्| 
्रस्तर-ध्तेः--परस्तरदरभ्ययागे सूक्तवाको बाज्योति न 

शाखाप्रहरणाज्गता सूक्तवाकस्य । आहुतियाज्यानिर्दशादेवतोदेशेन द्रन्य- 

त्यगि छते प्रकषेपात्मफं प्रहरणम् । तस्मात् अथचिहेतरिणेद हविरजषते- 

२ त्यादेः पश्चादक्षिणिन पाणिना सहश्चाखया > प्रस्तरमञ्मावाहवनीये 

प्रहरति नोमाभ्याम् न्यञ्चस्तं पयौवतेयन्निति विमोक“ वचने 

एकस्यैव दशनात् । प्रस्तरामावे च अभो वेश्वानरादिषु न सूक्तवाकः ॥ 
[पहरणमन्जः| 

मन्तरेण च प्रहरणम्-- मरुतां पृषतयः स्थेति ॥ 

1 परक्षेप्तव्यता-क, ° त्यदेः-क. स्येतस्य-घ, २ प्रस्तरमाहवनीये 

(ख. रा). ्रस्तरमभ्नौ-क- ध. +वचनमेकस्यैव(सु. रा). 
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(भा) विधूननं कम्पनम् अवाचीनं कम्पनमवधूननम् । विक्षेपो विचा- 
कनम् । दक्षिणत उत्तरतो वा ॥ 

(सू) ` तिथेश्वं हस्तं धारयच् कषननिवाहवनीये प्रह- 
रति ॥ ९॥ १८।५२२॥ 

[प्रहरणपदाथः] 
(भा) प्रतिशरणमङ्गारेषु कटनम् ॥ 

(सू) न? प्रतिशुणातीस्युक्तम्॥ १०॥ १९॥५५२॥ 
[श्निदरद्ितादयभ्रपदाथः] 

(भा) अस्यग्रमतीताम्रमयेः ॥ 

(र) विधूननं उत्तरतो वा-न प्रमार्टीत्यादि पूवमेव भ्यास्यातम् । 
नोदगमरस्य प्रहरणम् ॥ 

[सूजोक्तधारणक्रमः] 

तियं हस्तं धारयन्निति--दाक्षेणहस्तमुपरिस्थमेव अधस्ता- 
दुत्तानम् उदगमम् दक्षिणाभमुत्तानम् ॥ 

[टडनस्य प्रहरणत्वोपपात्तः। 

प्रतिशरणमङ्गारेषु इडनमू--कषननिवेति वचनात् । प्रतिश- 
रणस्याङ्गारेषु गूहनप्राप्तो स्याम् ॥ 

[सू्रदर्दितनिषधस्याकरः] 

न प्रतिभ्रृणातीति- बराह्मणे निषेधः । 
[श्ुतिदाशंतप्रहरप्रकारविवरणम्। 

अत्यग्रम्-अतिगताभ्रमभः। नात्यग्रं प्रहरेदिव्यभेः पुरस्तादभ्राणि 
यथा न भवन्ति तथा प्रहरेत् । न पुरस्तास्लयस्येदित्याहवनीयस्य पुर- 
स्तात् मक्षेपो न कतेन्यः ॥ 

1अधस्तादुत्तानोदच्छखाङ्गाककम् जिह्यं धारयन्युष्िनेव सहकषेननिव रानै- 

इरानैः प्रहरति । जिह्यमिव हस्तं धारयन् इयेव सल्याषाढमारद्राजो (र), > यथा 
परस्तरप्रमाक््ता अङ्गाराः प्रतिशीणा न भवन्ति तथा प्रहरति तथोपरीव प्रहरतीति 
नियच्छति नालम म्रहरेदित्यादि दव्यम् । नात्यग्रम्-यथाऽभिमतीत्याम 

न भवतत्यिथेः (ठ). 3 स्तादक्षेणाग्रसुत्तानम्-क, 
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(घ्र) प्रथाथेत्वा ` प्रहरेयं कामयेत श्यस्य जायेतेति 
॥ ११ ॥ २० ॥ ५२४ ॥ 

(घु) ° आक्ली प्रति प्रस्तरमश्वसजति ॥ १२॥ 

| २१।५२५॥ 

षषी खण्डिका ॥ 

गण रीणं 

(भा) अवसखजति--मुश्चति ॥ 
(सू) न्यञ्च हस्तं पर्यावतेयत् ॥१॥ २२॥ ५२६॥ 

^ अग्रीद्धमयेति सप्रेष्यति ॥२॥ २३५२३५७ ॥ 
(सू) म्रिरञ्जलिनाऽपरीध्रोऽभ्विष्वश्वं॑प्रस्तरमू ° 

द्यौति रोहितेन त्वाऽपि्दैवतां गमयतिल्येतेः 
प्रतिमन्त्रम् ॥ ३ ।२४॥ ५३८ ॥ 

(मा) अविष्वञ्चे--असर्वतोऽश्रम् ॥ 
(घ) अथेनमाराभ्रीभोऽनुप्रहरेति ॥४॥२५।।५२९॥ 

न (वु) प्रथयित्वा प्रहरेयं कामयेत सखरयस्य जयेतेयकं सूत्रम् । 
[अवसजेने काः] 

अवसृजति-युश्चति-- आयुराशास्ते इत्यादिष्च्यमानेषु प्रस्तरं 
विखजति दक्षिणे हस्तं पर्यावतेयन् ॥ 

[अस्वतो भ्रत्वस्वरूपम्। 
आषिष्वश्चम्-असर्वतोग्रम्-संषडिताभं उर्वमरिप्य प्रहरति 

1 न प्रथयितन्यमित्यथैः (र), 3 हे तुराशीर्वचनकाठे (रु). 3 विखजति 
(र). 4 प्रस्तरमर्भिं गमयेति संपरेषा्थः (र). 5 सवैतोऽग्रम् (रु) १ 5 ऊ्वसु- 
दयोति--यथेयतस्स्वोऽभ्रिं गमेतस्स्यात्तथो्यम्य प्रहरति (र). 7 ्रामपि-अ, 
8 प्रहरेत् (मु, रा). 
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(घर) यत्प्रस्तरात्तृणम'पात्तं तदचुप्रहरति स्वगा 
तसुभ्य इति ॥ १॥ २६॥ ५४० ॥ 

घ्र) एतष्देतादिति त्रिरङ्कल्या मिर्दिश्याभिमभिमन्त्र- 
यत आयुष्या अभरेऽस्यायुर्मे पादीति ॥& ॥ २७॥ 
॥ ५७१ ॥ 

(घ) धवासीत्यन्तर्वेदि पथिवीमभिमृल्लति ॥ ७॥ 
॥ २८ ॥ ५४२ ॥ 

(मू) अथनमाहाश्ीधरस्संवदस्वेति ॥ ८ ॥ २९॥ 
|| ५७३ ॥ 

(श) » अगान्रीदित्य्वयृराह अगन्नित्याय्ीघः। 
भाषयेत्यध्वयुः श्रौषटित्या्ीध्ः ।९॥२०।।५४४॥ 

| [एतदेतदिति निदेशभावः] 

(भा) एतदित्येतावता संवादः प्रहृतमेतदिति ॥ 
सन न भभ भ ना मम [मी

 

| [माष्यदरितसवादग्रदरोनम् | 

( ) एतदिव्येता-मेतदिति--अस्याथः ; - - भनुप्रहरेत्यामध्रि- 
णोकतोऽध्व्ुः स्वगा तनुभ्य इति प्रहत्य ज्ीप्रेण संवादं कराघेतस्- 
हामिति । एतदिेतावान्मन्रः । तस्याभ्यस्तमयोगाथं पुनवचनम् । 
वङ्कल्या निर्देशस्सेवादाङ्गमूतः प्रतयक्षकरशयासहितसेवाद्यातनाय जगा- 
दित्यादि च संवादः । अगानभीत्-किमथिमगमलसस्तर इत्यथः । 
न केवलं मिथो भाषणात्मकः । सय शसमत्रक्रियारूपसवादलात् उत्त- 

रस्य च सेभाषणरूपस्वात् तत्र संवदस्वेति ' प्रषः ॥ 

| 1 सुपतत्त-ग. > एतदित्यङ्कल्या तदेव तृणं दशोयित्वा (सु). २ संवाद्- 

। मेव द्यति (र). ।क्रयोपदितसं (मु. रा). क्रियासं-क, ? समन्नक- 

(मुः रा). ¢ संप्रषः-(सु. रा). 

। 
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(घ) मध्यमं परिधेमन्वारम्य सेप्रष्यति स्वगा 
देव्या होतृभ्यः स्वस्ति `मानुषेभ्य्योक्रेहीति 
॥ १० ॥ २९॥ ५४५॥ 

(सू) अनूच्यमाने शयुवाक आहवर्नाये परिधीन् 
प्रहरति ॥ ११।॥ ३२।॥ ५४६ ॥ 

[सूरस्य प्रहरणकालमान्नपरत्वं फर च] 
अ (न 

(भा) न परिषिपरहरणाथंरंयुवाकः । अतो गाहेपत्येऽपि मवति ॥ 

(सू) यं परिधिं पयेधत्था इति मध्यमं यज्ञस्य पाथ 
उप्समिताभितीतरौ ॥ १२॥ ३३ ॥ ५४५७॥ 

(घ्र) ° उत्तराध्यंस्याग्रमङ्गरेषुपोहति १३ २४॥ 
॥ ५४८ ॥ 

(घ्र) यजमानं प्रथतेति परिधीनमिमन्त्रय जुहा- 
` अुपभरतोऽग्रमवधाय सञस्ावभागा इति सथ्खा- 

वेणाभिञ्होति ॥ १४ ॥ ३५॥ ५४९॥ 

[परिधिप्रहरणानङ्गत्वतत्फख्योरुपपच्तिः। 

(र) न परिधि-षाक इति--अनृच्यमाने शयुवाके इति रि 
दात् परिधिप्रहरणाथेता यचपि प्राप्ता ; तथाऽपि प्रस्तर आहुतिः सूत्त- 
वाको याज्येतिवत् वचनाभावात् न परिषिमरहरणाथर्शंयुवाकः। अनूच्य 
मान इति प्रहरणस्य कारमात्रम् ॥ 

अतो गाहंपल्येऽपि भवतीति-परिषिपरहरणामवेऽपि शयु- 
वन्तं गाहपत्ये इत्याम् पक्षे ॥ 

1 मा-क. ख. ° युगपदितरयोः प्रहरणं समितमिति लिङ्गात् (र). 
$ उत्तरा्स्या-ख, + उपगुहति (र), 
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[सखावहोमाङ्किव्यवस्था पश्चान्तरं च] 

(भा) ` सेल्लवेणाधमिहोमः परिष्यज्गम् | अतो न गाहंपत्ये । केचित् 
वसवो रुद्रा आदित्यास्सख्लावभागा इति देवताथेतवाद्विनापि परिषिभि- 
गौहैपल्येऽपि कुवन्ति ॥ 
(घ्र) > अत्रैवसििजो हविरशेषान् मक्षयन्ति ॥ १५॥ 

| ३६॥ ५५० ॥ 
सप्तमी खण्डिका ॥ 

| सो्रावधारणषठठं पश्चान्तरं च 

(मा) अत्रैवेति हविरशेषावधारणात् कृता हविरशेषमक्षणं हारियोज - 
[परिभ्यङ्गत्वपक्चोपपत्तिः) 

(वु) सञ्छ्ावेणा -ईपत्ये--परिषीन् प्रहरतीत्युक्ता खुचौ + संसाव- 
वयतीति विधाय यदेव तत्र करूरं तत्तेन शमयतीति निर्देशात् प्रहरण- 
निमित्तदोषपरिहारावगतेः ° तदेता । तथाऽपि परिधीन् प्रह््य संसा- 
वान्त कृत्वेति (आ. श्रो. ८-२३-६) च विधानात् ॥ 

[गादेपत्येऽपि सस्रावहोमपश्चसमथनम् | 
केचित् - ढुर्वन्तीति -- पश्चाच्छयुवन्तपक्षे आरादुपकार- 

कत्वात् परिधीन् प्रहृत्य सं्ावान्तं तेति च प्रथगुपादानं परिधे- 

प्रहरणानङ्गप्सवे संगच्छते । अतः परिषिषु परहेषुननेता हारियोजनाम् 
(आ.घो. १२-१७-१) इद्यत्र संस्ावासूवैमपि हारियोजनग्रहणं 
1 मक्षान्तं वाजिनप्रचारः । संक्लावान्तं कृतेति विधान दुत्तरकार एव ॥ 

[अवधारणतात्पयैविवरणम् ] 

अत्रे्ेति- प्रचरन्तीति-अत्रैवेव्यवधारणात् परिषिपरहरणा- 
1 संखवदोमः परिष्यङ्गं॑तदभिहोमत्वात् । श्रहृत्य परिधीन् जहोतीति 

वाजिन ब्राह्मणस्य परिधीन् प्रहत्य संखावान्तं त्वेति व्याकरणाच्र । अतोऽसौ न 
निवतेते प्रायणीयायाम् । > खावाभिद्ोमः (यु. रा). > अस्मिन् कले भक्षयान्ते 
नातः परस्ताप्पुरस्ताच (र). ^ संप्रखा-क. धं. 5 तथाऽपि परिधीन्-क, 

तथा परिधीन्-घ. (मु, रा) ( वेऽपि-क, 7 भक्षणान्तम्-क, 
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नेन प्रचरन्ति । अत्रैव भक्षयन्ति तुरायणे न भक्षयन्तीति कोचित् ॥ 
इति धूतेस्वामिभष्ये तृतीये भ्रशचे द्वितीयः पररः ॥ 

( सू) आनज्यङ्पान् प्रक्षाल्य ` सस्रवे जहूपभता- 
वध्वयुरादत्ते वेद हाता स्फ्यमाज्यस्थारीयुद- 
कमण्डुटुं ` चग्रीधः ॥ १॥ ३७।॥ ५५१ ॥ 

(णण 

(घर) नन्तयं विधीयते । अतः परिधिषु प्रहतेष्विति विधाने संस्लावस्य 
परिषिप्रहारानङ्गत्वपक्षे हविशशेषमक्षणोत्तरकारमेव हारियेोजनम् । वाजि- 
नप्रचारमक्षणे हविरशेषमक्षणाूवेमेवामिन् पक्षे। सथसावान्तं कृत्वेति 
विशषविधानादिति चातुमस्येष्ु वक्ष्यति ॥ 

[पक्षान्तरारायविवरणम्] 

अत्रैव-केचित् इति -- सल्ावस्य परिधिपहाराङ्गत्वपक्ष एव 
प्रकृतेः पूर्वोक्तत्वादपूव॑मन्ते स्यात्" इति जे. स्. ५-२-१७) 
न्यायेन हारियोजनासखगेवे हविरशेषभक्षणभ्मेव प्राप्तमेवेति मत्वा 
अवधारणस्य प्रयोजनान्तरमुच्यते । तुरायणे हविरुच्छिष्ट्तो भवतीति 
(जा. श्रौ. २३-१४-४) विधानात् यजमानस्यलिजां हविरयेषभक्षा- 
पनय' इति दशेयितुमवधारणमिति । तथा च सोमे ‹ सोमान् हवि इरो- 
षानिति सुवयऽहनि भक्षयन्तीति ' (आ. श्रो. ११-१८-१० ) विधा- 

नात् । अतोञतरेविजो भक्षयन्ति नान्यत्र यजमानेन सहज इति 
सत्राथः । अतः परिष्यनङ्गम् यदा न संस्तावः तदा भक्षणं क्रत्वा 
हारियोजनप्रचारः । प्रकृतेः पूर्वोक्तत्वादपूवेमन्ते स्यादिति न्यायेन 
हविर्शेषभक्षणान्त एव वाजिनचया ॥ 

इति धूतेस्वामिमष्यकृत्तो रामाभिचित्छृतो तृतीयप्रभ् द्वितीयः पटलः ॥ 
धिय कार्ययं योग्याय उज् 

1 सञ्चनजुहू-क. > चाम्रीधरप्रथमा-क, 3 भक्षणं-प्रा.-क. घ. ^ नयनं इति-क. 
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[पा्रविमोकाथेत्वफरम् ] 
(भा) जुहूपयृतो्िमोकाथं नयनं हिरण्यगकेशिनोक्तम् । अतोऽ 

[कद 2 ~ च 

पलीसयाजायामपि 2 क्रियते ॥ 

(सू) »आ्नीधग्रथमा पी ध्याजयिष्यन्तः प्रत्श्वो 
यान्ति ॥ २॥ ३८ ॥ ५५२॥ 

[पलीपदग्राह्या्थैः] 

(भा) `पन्नीम्रहणन सोमादयो गृह्यन्ते ॥ 
(छ) अग्रेण गाहेपल्यं दषिणनाध्वयः ° प्रतिपचत 

उत्तरेणेतरो ॥ ३ ३९॥ ५५२॥ 
(सृ) अगरवामपन्नगृहस्य सदसि सादयामीति 

' कस्तम्म्यां स्नचो सादयित्वा घुरि धयौ पात- 
मिति युगधुरोः प्रोहति ॥ ४।॥ ४०॥ ५५४ ॥ 

(भा) कस्तम्भ्यां सादनम् । कस्तम्भी-उपस्तम्भना्थां शकटस्य ॥ 
० 

[पात्रविमो काङ्गत्वोपपादनम् ; फर्सभवश्च | 

(र) जद्ूप-शिनोक्तमिति--यज्ञयोगेन विहारिस्सश्ट प्रयुक्तानां 
पात्राणां विमोकाथं पश्चा्चयने न पलीसंयाजाङ्गम् ॥ 

अतोऽपल्लीसंया-क्रियते--पित्रयायाम् ॥ 
कस्तम्भ्यां सादनम्-- प्ोदणज्च । वाभ्यां यागपक्षेऽपि ॥ 

[माष्याक्तपल्ीपद्थोपपत्तिः)] 

पलीग्र-गृह्यन्ते-- देवानां पलीयेजतीति पल्लीभिस्साह चयात् "” 
1 हिरण्यकेरिनो मतादिति-घ, 2 क्रियते सादनम्-ग. ३इद् पदं क, 

पुस्तके न दुश्यते. 4 यजयिष्यन्तः-ख. नन्यथा ; अतः प्रित्रथायां अपलीसं- 
याजायां न गच्छन्ति गच्छ्त्येवाध्वथैः कमौन्तर्थम् (र). 5 इर-क. पुस्तकमघर 
दृयते. 6 प्रतिपद्य £ उत्तःणे-क १ 7 कं-शकटं तथत्र स्तभ्यते सा कस्तम्भी । 
पश्वादौ तु स्ग्बहुत्वे षा, सुभ्रिनी, पत्ते, धत्तं पातं इत्येतेषां बहुवदूहः। न धुयौवि- 
त्यस्य दम्पत्यभिधानात् । ज्ाद्यणे तथोक्तेः (स). 5 प्रोक्षणं च-ख. ग, ० भ्यां 
च-ख. ग, 10 यात् सोमादयः पन्नी-क, 
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(स्) यदि `पात्रयां निर्वपदेताभ्यामेषव यचुभ्या 
स्फ्ये सूचौ सादयेत् ॥ ५॥ ४१॥ ५५५॥ 

[सादितस्य स्फ्यस्य पुनग्रेहणकाटः] 
(भा) र स्फ्यः सादने कृते पुनरुभ्पादीयते प्रत्याश्रवणाथंम् ॥ 

(घ्र) “सग्भ्यां सवाभ्यां वा पलीस्पंयाजयन्ति ॥ 
।॥ & ॥ ७२ ॥ ५५६ ॥ 

[चतगदीतसपादनपरकारः] 
(मा) श्ुवाभ्यामेकस्मिन् गृह्यते महति एक उपभृदर्थो हणे चेति ॥ 

(ष्च) श०बेदञुपभूतं कृत्वा जदा ` सवेण चेत्येके ॥ 
॥ ७ ॥ ५७॥ ५५७॥ 

(1 

(वृ) पस्तु न संयाजयेदिति वचनाच्च सोमादयः पलीरब्द्- 
गृरहाताः । तासां सह याग ईति पलीसयाजाः ॥ 

[पत्नीसयाजेषु चतुग्दीतसद्धावः] 
अ क [^| सुबाभ्याम्-ग्रहणे चेति --उपस्तरणामिघारणे चतुगुहीतम् 

वषद्कारश्वादर्विहोमानामिति (आप. परि. २-१३) पलीरसयाजेष्वपि 
चतुग्रहणस्य प्रातत्वात् । सवाभ्यां यागेऽप्येकस्मिन् महति सुवे अन्येन 
चतुगृह्यते ॥ 

1 पात्रया-क. यदि परत्रीतो निवापस्तदा द्वाभ्यामपि यजुभ्या स्पे खुचावा- 

स।दयेत्, यदापि स्वाभ्यां पल्नीस्संयाजयिष्यन्ति तदाऽपि नियतं स्ुचोनयनं 
सादनं च निद्यवदेव विधानात् । अत एव पललीरस॑याजाथेत्वमप्य नयोस्सू चितं भवति । 
तेन पिन्नरयायामपि क्रियते (₹). स्फ्ये (मु. पु, पा). ऽ स्पादीयेते (मु. पु. पा). 

+ ताभ्यामेव सुरभ्यां यजन्तीत्येकः कल्पः ! तत्स्थानीयाभ्यामागन्तुकाभ्यां सव।भ्या- 

भिति । द्वितीयः ग्रहणाथंस्तु खवस्सवैत्र नित्यः । तत्र जुदूस्थार्नायः स्वः प्धुबिलः 
सामथ्योत् (र्). ? ुवाभ्यामेकस्मिन् यग. 5 इदयुत्तरसू्रच्च क.-पुस्तके न 
दश्यते. 1 सुवेण वेति (सु. पु. पा). दुवेणतिग्रहणाथस्यैव श्ुवस्यालुवादः । 
वेदमुपशरतः स्थाने इत्वा यथापूव जुह्वा सवेण चेत्यथः । खुवोऽपि कशिदागन्तुको- 
जुह्वा सह धार्येत इत्यन्ये (र). 
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[सूत्रे चकारार्थः] 

(भा) सवेण चेति । जुह्वसहायो होमेऽपि ॥ 

(सू) ` अप्रेण गारहपत्यमूष्वेत्व आसीनाः ° ध्वाने- 
नोपाछ् वा पलीस्संयाजयन्ति ॥ ८ ॥ ४४॥ 
॥ ५५८ ॥। 

[ध्वानोपाद्युपदार्थो] 

(भा) वणाः नामनुपरन्विष्वानः । करण “वदञ्चव्दमनःप्रयोग 
उपाशु ॥ 

(घ्र) दक्षिणोऽध्वयुरुत्तर आभ्रीध्रो मध्ये होता 
॥ ९ ॥ ४५ ॥ ५५९ ॥ 

(र) सवेण चेति- वेदमुपभृतं छृत्वा जुह्वा सवेण चेति । 
[सहायत्वाकारः] 

जुदूसहायो होमोऽपि--खुवः वेदो वा उपमृता ° विक- 
सप्यते ॥ 

[9 

[स्थलान्तरे स्वरातिदेशः] 
अश्षरव्य-उपांश्च--° होतुरप्येष स्वरः । आश्रावणादीना- 

मपिः॥ 
1 पररण-खं. > यत्र स्वरन्यज्ञनयेः पथगुपन्धिः स ध्वनिः वष्वानः । 

मुखभ्रयलवाननभिव्यक्तशब्दप्रयोग उपांञ्युः । अनयोश्च कृष्टन रोष इति कुटस्न 

रापवादा्थं वचनम् । पलनीरिति वक्ष्यमाणा देवतास्समाचटे देवपलीसंबन्धात् (सु). 
$ अक्षरन्यज्ञनाना-ग. ध॒ ^पद-घ. ° विकत्पते-घ. ? होमेऽप्येष-घ. 
7मपि। न क्ृषटैन स्वरेण “पल्ली संयाजानामाश्रतादीनि कृषेन हेष इति 

स्विष्कृलरभति ऋूष्विधनेऽपिशयुवाकादध्वं॑मन्द्रस्वरः प्राप्तः तस्माद्धाष्यलिङ्गादा- 
भ्रावणादानामीप तंहेस्वर एव युक्तो बहुचानामूध्वं चाऽऽदोयुवाकादिति वचनात् 
ध्वानदिर्मन्रस्य च विकल्पः (मु. रा). इत्यधिकं इदयते. ५१२ तमे सूत्रेऽपि; 
ग्ूपत्यस्यापरमगि दक्षिणतोऽष्व्स्थानम् । मध्ये हेतुः स्थानम् । तस्योत्तरत- 
आभीघरस्थानम् 1 इति वृत्तिदेस्यते (मु. रा). 
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(स्) यदि ` पात्रयां निवैषदेताम्यामेव यजुभ्या 
स्प्ये स॒चौ सादयेत् ॥ ५॥ ४१॥ ५५५॥ 

[सादितस्य स्फ्यस्य पुनग्रंहणकालः] 
(भा) र स्फ्यः सादने कृते पुनरुभ्पादीयते प्रत्याश्रवणाथेम् ॥ 
(घ्र) “सग्भ्यां सवाभ्यां वा पलीस्सयाजयन्ति ॥ 

।॥ ६ ॥ ४२॥ ५५६ ॥ 
[चतगहीतसलपादनप्रकारः। 

(भा) श्लुवाभ्यामेकस्मिन् गृह्यते महति एक उपभूदर्थो ग्रहणे वेति ॥ 
क ष प 

(घ्र) ०बेदश्ुपमृतं कृत्वा जदा ` सवेण चेत्येके ॥। 
॥ ७ ॥ ५७ ॥ ५५७ ॥ 

[1 

(वु) पलीस्त॒ न संयाजयेदिति वचनाच्च सोमादयः पर्लीशब्द्- 
गृरहाताः । तासां सह याग इति पलीसंयाजाः ॥ 

[पत्बीसयाजेषु चतुगेद्ीतसद्धावः] 
छ क ¢ 

सुबाभ्याम्-ग्रहणे चेति --उपस्तरणामिधारणे चतुगरहीतम् 
वषटकारश्वादर्विंहोमानामिति (आप. परि. २-१३) पलीसंयाजेष्वपि 
चतुग्रहणस्य प्राप्तत्वात् । सवाभ्यां यागेऽप्येकस्मिन् महति सुवे अन्येन 
चतुगरहयते ॥ 

1 पात्रया-क. यदि प्रीतो निवापस्तदा द्वाभ्यास्पे यजुरभ्या स्पे खचादा- 

सादयेत्, यदापि स्वाभ्यां पललीस्सं याजयिष्यन्ति तदाऽपि नियतं स्ुचोनैयनं 
सादनं च निलखवदेव विधानात् । अत एव पल्नीसंयाजाथत्वमप्यनयोस्पूचितं मवति । 

तेन पित्रयायासपि कियते (र). >स्प्ये (मु. पु. पा). ॐ स्पादीयेते (सु. पु. पा). 

4 ताभ्यामेव सुरभ्यां यजन्तीत्येकः कल्पः ! तत्स्थनायाभ्यामागन्तुकाभ्यां स्व।भ्या- 

भिति । द्वितीयः प्रहणाथंस्तु द्ुवस्सवत्र नित्य; । तत्र जुदूस्थानीयः सवः प्रथुबिरः 
सामथ्योत् (र्). 5 सुवाभ्यामेकस्मिन् यगि. 5 इदमुत्तरसूञ्च्च क.-पुस्तके न 
हर्यते. 7 द्ुवेण वेति (सु, पु. पा). सुवेणतिग्रहणाथस्थेव स्ुवस्यादुवादः | 

वेदमुपसृतः स्थाने इत्वा यथापूर्वं जुह्वा सवेण चेत्यथेः । ्ुवोऽपि कश्चिदागन्तुको- 
जुह्वा स धायेत इत्यन्ये (र). - 
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[सुतर चकाराथैः] 

(भा) सवेण चेति । जुहसदहायो होमेऽपि ॥ 
(सू) ` अपरेण गारहपत्यमूष्वजञव आसीनाः ° ध्वाने- 

नोपाश््ु वा परत्रीस्संयाजयन्ति ॥ ८ ॥ ४४॥ 
॥ ५५८ ॥ 

[ध्वानोपांश्युपदार्थो] 

(भा) वणाः नामनुपरन्षिष्वानः । करण 4वद्शब्दमनःप्रयोग 

उपाच ॥ 
(घर) दक्षिणोऽष्वयरुत्तर आग्नीध्रो मध्ये होता 
॥९॥ ४५ ॥ ५५९ ॥ 

(्) सवेण चेति-वेदमुषमृतं कृता जुह्वा खुवेण चेति। ` 
[सहायत्वाकारः] 

जुदूसहायो होमोऽपि-खुवः वेदो वा उपमृता ° विक- 

प्यते ॥ 

1 

[स्थखान्तरे स्वरातिदेशः] 
अक्षरमव्य-उपां्--° होवुरप्येष स्वरः । आश्रावणादीना- 

मपिः | 
1 पेरेण-ख. 2 यन्न स्वरव्यज्ञनयेः प्रथगुपलन्धिः स ध्वनिः ध्वानः । 

मुखप्रयलवाननभिव्यक्तशब्दप्रयोग उषांद्यः । अनयोश्च करुन रोष इति कुश्स्व 
रापवादाथं वचनम् । पल्लीरिति वक्ष्षमाणा देवतास्समाचष्टे देवपलीसंबन्धात् (र). 
$ अक्षरव्यज्ञनाना-ग. घ॒ +पद्-घ. 5 विकत्पते-घ. 5? होमेऽप्येष-घ. 
7मपि। न क्रुष्टेन स्वरेण “पल्ली संयाजानामाश्चतादीनि कष्टेन रेष* इति 

सि्कृस्रभति ऋू्टविधनेऽपिरंयुवाकादुर्ध्वं॑मन्द्रस्वरः प्राप्तः तस्माद्धाष्यलिन्नादा- 
भ्रावणादानामीप तेशास्वर एव युक्तो बह्चानामूष्वं चाऽऽशेयुवाकादिति वचनात् 

ध्वानदरन्द्स्य च विकल्पः (सु. रा). इत्यधिकं हर्यते. ५१२ तमे सूत्रेऽपि; 
गा्ईपत्यस्यापरभगि दक्षिणतोऽष्वयैस्थानम् । मध्ये हतुः स्थानम् । तस्योत्तरत- 
आप्नीधस्थानम् । इति वृत्तिदैर्यते (मु. रा). 
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(सू) यदि `पात्रयां निवैपदेताम्यामेव यजुभ्या 
र्प्ये सूचौ सादयेत् ॥५॥ ४१॥ ५५५॥ 

[सादितस्य स्फ्यस्य पुनग्रेहणकालः| 
(भा) र स्फयेः सादने कृते पुनरभ्पादीयते प्रत्याश्चवणाथेम् ॥ 
(घ्र) “सुग्भ्यां सवाभ्यां बा पलीस्पयाजयन्ति ॥ 

॥ ६ ॥ ४२॥ ५५६ ॥ 
[चतगदीतसपादनप्रकारः 

(मा) श्वुवाभ्यामेकस्मिन् गद्यते महति एक उपभृदर्था ग्रहणे चेति ॥ 
व 

(घ्र) 'वेदशुपभतं छत्वा जडा ` सवेण चेत्येके ॥ 
॥ ७॥ ५७ ॥ ५५७॥ 

(प 

(वु) पत्रीप्तु न संयाजयेदिति वचनाच सोमादयः प्ीशब्द्- 
गर्ताः । तासां सह याग इति पलीसयाजाः ॥ 

[पत्नीसंयाजेषु चतुगरदीतसद्धावः] 

सुवाम्याम्-ग्रहणे चेति --उपस्तरणामिषारणे चतुगरहीतम् 
वषट्कारश्चादरविंहोमानामिति (आप. परि. २-१३) पल्ीसयाजेष्वपि 

चतुग्रहणस्य प्राप्तत्वात् । जुवाभ्यां यागेऽप्येकस्मिन् महति सुवे अन्येन 
चतुगर्ते 

1 पात्रया-क. यदि प्रीतो निवापस्तदा द्वाभ्यामपि यजुभ्य स्पये छुचावा- 

स।दयेत्, यदापि द्वाभ्यां पल्लीस्स जयिष्यन्ति तदाऽपि नियतं सुचोरनयनं 
सादनं च नियवदेव विधानात् । अत एव पल्ीसयाजाथेत्वमप्य नथोस्सुचितं भवति । 
तेन पित्रथायामपि कियते (रु). > स्पये (यु. पु, पा). ॐ स्पादीयेते (मु. पु. पा). 

+ ताभ्यामेव सुरभ्यां यजन्तीत्येकः कल्पः । तत्स्थानाीयाभ्यामागन्तुकाभ्यां ञ्व।भ्या- 
भिति । द्वितीयः ग्रहणां द्ुवस्सवैत्र नित्यः । तत्र जुूस्थानीयः सवः प्रथुबिलः 
सामथ्योत् (र). 5 खुवाभ्यमेकस्मिन् यगि, 5 इदमुत्तरसू्रश्च क.-युस्तके न 
दद्यते. ? सवेण वेति (सु, पु. पा). दुवेणतिप्रहणाथस्यैव स्वस्यालुवादः | 
वेदमुपगृतः स्थने इत्वा यथापूरवं॑जुद्वा सवेण चेत्य्थः। खवोऽपि कश्चिदागन्वको- 
जुह्वा सह धायत इत्यन्ये (र). 
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[सूते चकारार्थः] 

(भा) सवेण चेति । जुहसहायो होमेऽपि ॥ 

(सू) `" अपरेण गार्हपत्यमूर्वज्ञव आसीनाः ° ध्वाने- 
नोपाशन्ु वा परतीस्संयाजयन्ति ॥ ८ ॥ ४४॥ 
॥ ५५८ ॥ 

[ध्वानोपाद्युपदार्थो 

(भा) वर्णाः नामनुपलन्धिध्वानः । करण वदश्चव्दमनःपयोग 
उपाशु ॥ 
(घ्र) दक्षिणोऽध्वुरुत्तर आग्नीध्रो मध्ये होता 

॥ ९ ॥ ४५ ॥ ५५९ ॥ 

(र) सवेण चेति--पेदमुपमूतं त्वा जुह्ञा वेण चेति। 
[सहायत्वाकारः, 

जुदूसहायो होमोऽपि- वः वेदो वा उपभृता ° विक- 
रप्यते ॥ 

[स्थलान्तरे स्वरातिदेशः] 
अश्षरव्य-उपांञ्च--° होतुरप्येष स्वरः । आश्रावणादीना- 

मपि | 
1 परेण-खे. > यत्र स्वरत्धज्ञनयेः प्रथगुपरून्धिः स॒ ध्वनिः ध्वानः । 

मुखभ्रयलवाननभिव्यक्तशब्दग्रयोग उपांद्ुः । अनयोश्च कुष्टन रेष इति कुटस्व 

रापवादा्थं वचनम् । पल्ीरिति वक्ष्यमाणा देवतास्समाचष्टे देवपल्लीसंबन्धात् (स). 

$ अक्षरन्यज्ञनाना-ग. घ॒ ^पद-घ. 5 विकल्पते-घ, 5 होमेऽप्येष-घ. 
7मपि। न कुष्टेन स्वरेण “पल्ली संयाजानामा्चतादीनि कष्टेन शेष इति 

सि्कृस्रभति कूष्टविधानेऽपिरायुवाकादुध्वं मन्द्रस्वरः प्राप्तः तस्माद्धा्यशिङ्गाद- 
्रावणादानामीप तंहेरास्वर एव युक्तो बहचानामूर््वं चाऽऽशयुवाकादिति वचनात् 

ध्वानदेन्द्रस्य च विकल्पः (सु. रा). इत्यधिकं हर्यते. ५१२ तमे सूत्रेऽ्पि; 

गा्ूपत्यस्यापरभगि दक्षिणतोऽध्वयुस्थानम् । मध्ये हेतुः स्थानम् । तस्योत्तरत- 
आभीप्रस्थानम् । इति वृत्तिदेदयते (मु. रा). 
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(सू) ` आज्येन सोमत्वश्टाराविष्ट जाघन्या पती 
स्संथाजयन्त्याज्यस्य बा यथाग्रीतेन ॥ १०॥ 
॥ ४६ ॥५६०॥ 

[चतुरवत्तनियमः। 

(भा) जघन्या एव चतुरवत्तम् ॥ 
[यागदेवतानिदंशः पक्षान्तर च] 

(भा) ° भक्षस्य च परोदेवपल्लीनामेव यागः । केचित्पश्युवदि डवम् । 
आज्यस्य वा यथागरहतिनेति* ॥ 

[चतुरवत्तनियमहेतुः। 

(वृ) जाघन्या एव चत्रवत्तम्--उपस्तरणाभिघारणविषानामावात् 
प्रधानविकारत्वामावाच्च ॥ 

[देवपर््वमाच्रदेवताकस्वे हेतुः] 
भक्षस्य च-यागः-“ नान्यस्य । आग्येन सोमव्वष्टाराविष्टव 

जाघन्या पलरीस्सयाजयन्तीति सोमवष्टोरूपारे विधानात् पलीसंयाज- 
शब्दस्यः लक्िताथेपरिमरहे देवपलीनां चतुणोमपि प्रसङ्गात् 
द्योरुपरि श्रूयमाणस्य गुखूयाथंतवमेवेति । अतोऽभिगह पतिराज्येनेव ।। 

[पक्चान्तराशयः. 

केचिः्पश्बदिडावजमिति-- जाघन्या ऽ पलीस्सेयाजयन्तीति 
विधानेऽपि पशो 'परयोर्ोमयोः जाघनीविधानादत्रापि तथेति सोम- 

1 यज्ञियस्य पोजांघन्या पुच्छेन लौकिकेन देवानां पलीस्सयाजयन्ति । 
आज्यस्येव वा (यथा यृहतिन) यथा यस्य ग्रहणसुक्तम् । तथा चतुरवत्तेन पश्चाक््तेन 
वेत्यथेः (र). > भक्षयपद्ो-क. भक्षस्य भक्ष्यस्य च (सु. रा). पूर्णे वाऽपू्े 
वा-ख. ग. + आयाणां भक्षस्य परोजौघन्या देवपल्ीनमिव यागः नान्यस्य -ख, 
ग. 5 स्य चालक्षिताथैः (गु. रा). 6 परयेो्होमयोः जाघन्यतया पल्लीस्संयाजयन्तीति 
विधनिऽपि पो परयोः जाधनीदशैनात्-ख. ग. † अपरथोदयौमयोः पशचावपरयोः 
होमयोः (मु, रा). 
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(घर) सोमायानुब्रूहि सोमं यजेति संप्रेषावुत्तराथं 
जहोति ॥ ११॥ ४७॥५६१॥ 

[पेषवचनणरं पल्ीसंयाजदेशश्च] 

(मा) वाजिशि्गत्वाहचः सोमायानुच्रूहीदयुच्यते; मा मृत्सोमाय 
वाजिन इति । सर्वे पती्तयाजा उत्तरार्धं ॥ 

(सू) एवमितरा-स्त्वष्टारम् ॥ १२॥ ४८॥५६२॥ 

अष्टमी खण्डिका ॥ 

(बु) वष्टाराविष्वा जाघन्या पलीरि्यितावेति वक्तव्ये आज्यग्रहणाच 
पतीसयाजशब्दस्साधारण इति गम्यते । जाघर्नीकरीता भवति । 

स्वधितिनाऽवदानम् । आब्येडातवाज्येनैव । उत्तानाये होत्र इडामिति- 
वदत्र ' जाधनीविधानाभावात् ॥ 

पूर्णो वा अपूर्णो वा-- श्रुवः आज्यग्रहणे यथागरहीतेनेति 
न चतुग्रहणप्रापकः वषट्कारत्वादेव सिद्धेः ॥ 

[वाजिलिङ्गत्वभाष्योक्तयैषाकारयोरुपपत्तिः] 

वाजिलिङ्गत्वा-बाजिन इति--बाजस्य संगथे, समुयन्तु 
वाजाः इति च वाजिशिङ्गत्वायाज्यानुवाक्ययोः तद्विशिष्टस्य देवतात्वे 
प्राप्तेऽपि सोमं > यजे्युपत्तो ° केवरुसोमश्रवणात् सोमायानुब्रहीश्येव 
प्रषः अभ्येऽनुचरृहीतिवत् ॥ 

[पल्ीसंयाजदेरानियमहेतुः 

सर्वे पलीसयाजा उत्तरार्ध -- उत्तरार्ध जुहालवमितरानिति 
वचनात् ॥ 
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(सू) देवानां पलरभचं गृहपतिमिति ॥ १। ४९॥ ५६२॥ 

(घ्र) दक्षिणतस्त्वष्टारयुत्तरतोः वा मभ्येऽप्निं गृह- 

पतिम् ॥ २। ५०॥ ५६४ ॥ 
[सोमादियागदेश्नियमः] 

(भा) श्तोमस्य दक्षिणत उत्तरतो वा लष्टा । तयोमेध्ये गृहपतिः 

केचिदररक्षिणतस्तवष्टा मध्ये गृहपतिरेति विकल्पः ॥ 
[आश्रुतादिखरनियमः बदह्चपक्चश्च| 

न ॒श्वु्टेन पलीसंयाजानामाश्चृतप्रल्यश्चुतीदीनि । "बहाना 

मृध्वै च शोयुवाकादिति वचनात् ॥ 

(५ 

[भाष्यदरदिीतदेरनियमविवरणम् पक्षान्तर] 

(बर) सोमस्य दक्षि--त्वष्टा--दक्षिणतस््वष्टारयुत्तरतो वेयुत्तराषे 
एव सोमस्य दक्षिणत उत्तरतो वा तष्टा ॥ 

तथोमेध्ये गृहपतिः सौम्यतवा्ोमेष्ये ॥ 
केचिदभ--विकस्पः--उत्तरार्धैन विकल्प इति वणेयन्ति ॥ 

[स्वरनियमे मानम्] 

न कृष्टेन-दीनीति-- कुष्टेन रेष इति सिवष्टकृखभृति 
कुष्टविधानेऽपि रोयुवाकाद्ध्वं मन्द्रसस्वरः प्राप्तः अस्मा द्वाष्यािन्गात् 
आश्रावणादीनामपि तदैशस्वरं एव 7 युक्त इति ॥ 

[बह्वच पक्षसिद्धाथः| 
बहुचाना-वचनात्--ध्यानादेमैन््स्य च विकल्पः 

1 एतान्येवं याज्यानुवाक्या प्रेषैरु्तर्ध यजतीत्यथः (र). 2 उत्तरां 
एव यजति (र). 3 दक्षिणतस्सोमस्य-क. ध. «+ अयं मन्थः: मुद्रिते न इयते, 
° न द््टेन~क. घ. सब्हृचानां-क. घ. 5 स्वरप्रप्तः-क. 7 युक्तः-ख, ग 



खं, ९, सू. ८.] अआपस्तम्बश्रौतसूत्रे तृतौयपर्ै तृतीयः पटलः 273 

(ष) ` आहवनीयः परिभिते देनानां पलीरपरिभिते 
| वा ॥२॥ ५९ ॥ ५६५॥ 

(घ) "राकां पत्रकामो यजेत सिनीवारीं प्मकामः 
कुद पुष्टिकामः ॥ ४॥ ५२ ॥ ५६६॥ 

(स्) नित्यवद के समामनन्ति ॥५।।५३॥ ५६७॥ 
(सू) "पुरस्तादेवपलीभ्य एता एके समामनन्ति । 

उपरिदया ॥ & ॥ ५४ । ५६८ ॥ 
(सू, पूषेवद्भातुरङ्लटेपषेणां अङ्त्वापस्प्रष्टादकाय 

होतुस्ते चतुर आल्यविन्वनिडामवद्यति षड- 
ग्रीधः॥ ७॥ ५५ ॥ ५६९ ॥ 

(भा) अभ्रीधो हस्ते षट् ॥ 
(घ्र) उपहूयमानामन्वारभन्तेऽच्वयुरभ्रीधः पली च ॥ 

। ८ ॥ ५६ ॥ ५७० ॥ 
न पाता भान म 

(बृ) अभ्रिधो हस्ते षद्--आज्याषिन्दून् ॥ 
1 1 त्र ग क न भा कका ममक नक प भन ~ ~ = ~ + ७9 = क, क 

1 आहवनीयत-क. आहवनीयोयथा न दर॑यते तथा परच्छादिते गाहपये 

दथः (रु). अत्र ; ˆ आहवनीयासिं यथः न पदरयरति तथा छादयति ` इप्यधिके 
(सु. रा.) 2 नामानि त्रीण्येतानि । न पल्लीसंयाजाः । किन्तु तत्कालभार्वानि 
काम्यानि यागान्तराणि । कुतः १ सोमादीनां पूर्वत्र परिगणनात् 1 चत्वारः पलीसयाजा 
इति श्रुतेश्च । तेन एषां नोत्तराधौदिनियमः (रु). अत्र ; ५ लीसंयाजमध्ये पठिता 
एनाः देवताः काम्याः न पल्लीसयाजाः ; कृतश्वत्वारः पलीत्याजा इति श्रतेः । 

इत्यधिकम् (मु, रा). 8 यथा नित्यं तथा-कामोपबन्धरदहितमित्यथंः नित्यपक्ष 

विकृतावपि गच्छन्ति (र). अच्र राकादयस्तिस्रो देवताः. नित्या इत्येके 
राखिनः पठन्ति इदयधिकम् । (यु. रा). +द्ववेतौ यागकालो राकादीनाम् । 
ऊभयथाप्यान्नानात्। (स). अत्र देवपलीभ्यः पुरस्तादुपरिषट द्रा एतासां यागकाल- 

स्सूचितः. 5 उपस्परदकायेतिपूवैवत (र). उपस्पृषटोदकायेन्यत्र षष्छयरथे चतुर्थी । 
आर्षत्वात् इलयधिकम् । (मु, रा). 

870एगप्त+ ए07, दु 18 
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(सू) "उपहूतां प्राश्नीतो होता आग्रीघरश्च ॥ 
॥ ९ ॥ ५७ ॥ ५७१ ॥ 

अत्र सुबेण संपल्ीयं जुहोति पलचाम 'न्वा- 
रब्धायां ° संपली पत्या सुङृतेन गच्छतां यज्ञस्य 
युक्तौ धुयौवभूताम्। सञ्ञानानौ विजहतामराती- 
दिवि ज्योतिरजरमारमेता- खादेति ॥१०॥ ५८ ॥ 
॥ ५७२ ॥ 

[सपल्गीयदोमे विरेषः। 

(भा) पलञवभावेऽपि न निवर्तते संपनीयहोमः । ^“अप्रविशन्त्या 
अपि पलयाः फर विद्यत एव । °न च पल्लीसयाजाङ्गम् ॥ 

(घ) श्पुरस्तादेवपल्लीभ्य एतामेके समामनन्त्युपरिषटाद्ा 
पिष्टठेपफरीकरणदोमाभ्याम् ॥११॥ ५९॥५७३॥ 

(भा) पिव्यायामपल्लीसंयाजायामपि भवति । 

[असन्नेघानदेतुः सपक्लीयाधेकारसत्ता च] 

(घ) पलयमावेऽपि-वि्यत एव--पलयाश्वानासम्मुकायाः कव 
तवान्वयामावेऽप्यपूवोधिकारन्वयस्य व्रियमानत्वात्" ॥ - 

न च पलीसंयाजाङ्गम्--संपलीयहोमः । 
[सौ्नपक्षान्तरावतरणं पिज्यायदेवता च] 

यद्यपि पुरस्ताहेवपलीभ्य इति निर्दिश्यते ; तथाऽपि उपरिष्टाद्वा 
पिष्टेटपफडाकरणेदामाभ्यी मोत पलीसंयाजसबन्धित्वात् फलार्थत्वा्च 
संपली पत्या सुकृतेन गच्छतामिति । अतः ; पिनच्याया- भवति । 

[कि 

1 उभौ स्वास्वाहस्त्यां प्राश्रीतः (₹). 2 अन्वारब्धायामिति कर्तरि निष्टा 1 
नचानालम्धुकायां होमनिढत्तिः ; अङ्गनिदृत्या प्रधानानिवत्तेः (र). ऽअस्मिन् 

कले संपलीतिमच्राक्षरसबन्धात् संपल्लीय इति होमनाम (र). “प्रवेसन्त्या 
अपि-ख. ग. ऽन च पल्लीसंयाजाथम्-ग, 6त्रयोऽमी काल्विकत्पाः 
पूर्वेण सह चत्वारः । तत्र पलीसंयाजानामपि पिष्ठेपफलीकरणहोमवत्कालोपलक्षणमातच्- 
प्र्तवात् न तदङ्गमयं होमः । तेन पित्रथायामपि क्रियते (इ). 7 तराच्र (यु, रा). 



५, 

स॑, १०, सू. १.] आपस्तम्बश्रौतसूत्रे तृतीयप्रश्ने तृतीयः पटलः 276 

(भा) उपरिष्टाद्वा पिष्टङेपफलीकरणहोमाभ्याम् ॥ 
(घ्र) दक्षिणाग्राविन्मप्रवशनान्यम्याधाय ` पिष्टङेष- 

फलीकरणदोमो जुहोति ॥ १२॥ ६० ॥ ५७४॥ 
(भा) पिष्टङ्ेपः इृष्णाजिनादषदश्चोपरादेश्च । पिष्टरेपफरीकरणामावे 
तयोर्निदृत्तिः ॥ | 

नवमी खाण्डका ॥ 
मम "कमम भा-क 

(सू) फलीकरणहोमं पूवे एतद्रा विपरीतम् । चतु- 
गृहीत आग्ये फरीकरणानोप्यामेऽदन्धायोऽद्ची- 

(वृ) पिष्रे--दोमाभ्याम्--अस्य होमस्य दिवि ज्योतिरादित्य 
देवता हृदयान्तरपुरुषो वाः ॥ 

[होमस्य नामधेयानुरूपाधेषयता] 
पिष्टकेप-निवृततिः- होमयोः । तन्नामघेयत्वात् | 

अस्यार्थः प्रधानयागार्थेहविरनुनिष्पन्नयोः पिष्टरेपफलीकरणयोः प्रति- 
पत्तित्वाचतुगहीताज्ये फरीकरणानोप्येत्याज्यस्य तदथेतावगतेः तयोः 
परतिपत्तिस्वेन प्रवृत्तिनिमित्ततया होमयोनोमषेयत्वात् तयोः प्रतिपातति- 
स्थानयोरभावे होमयोनिदृत्तः ॥ 

उत्तरास्तिखो हरयन्त एव ॥ 

1 पिष्टेपसंयुक्तो होमः पिष्ेलेपहोमः । तथा फलीकरणहोमः । तौ 
चाज्यामिक्षातन्नेषु अर्थलोपा्िवरतैते पिष्टलेपफटीकरणप्रतिपतत्यथतात् । पिष्टलेप 

होमस्तु न केवलं तस्प्रतिप्यथः किं तु विग्रुडढोमादिवत् उदूखलादिश्िष्टपिष्टावय- 
वादिग्रतिपादनार्थ॑श्च मनच््रलिङ्गात् । तेन पश्वादिषु पिष्टलेपभवेऽपि आज्येन 
केवलेन कायैः बोधायनमरद्वाजाम्यामुक्तेश्च (९). 2 वा परमासेत्यथेः (मु. रा). 

8 दोमयोर्नि्त्तिः-ख. ग. 
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(सू) "उपहूतां प्राक्नीतो होता आग्नीध्र ॥ 
॥ ९॥ ५७ ॥ ५७१ ॥ 

अन्र सुबेण संलीयं जुहोति पलयामे न्वा- 
रब्धायां ° संपलनी पत्या सुङृतेन गच्छतां यज्ञस्य 
युक्तौ धुयोवभूताम्। सञ्जानानौ विजहतामराती- 
दिवि ज्योतिरजरमारभेता खाहेति ॥१०। ५८ ॥ 
॥ ५७२ ॥ 

[सपल्लीयहोमे विरोषः] 

(भा) पल्यभावेऽपि न निवतेते संपलीयहोमः । *अप्रविशन्त्या 

अपि पनया: फर् वियत एव । ° न च पल्लीसयाजङ्गम् ॥ 

(घ) भ्पुरस्तादेवपलीम्य एतामेके समामनन्त्युपरिषटाद्रा 
पिष्टरेपफलीकरणदोमास्याम् ॥११॥ ५९॥५७३॥ 

(भा) प्व्यियामपतीसंयाजायामपि भ्वति । 

[असन्निधानदेतुः सपत्रीयाधेकारसन्ता च| 

(वृ) पतयभावेऽपि- विद्यत एव--पलयाश्चानासम्भुकायाः कवर 
लान्वयामावेऽप्यपूवोधिकारान्वयस्य क्रियमानल्वात्' ॥ 

न च पलीसंयाजाङ्गम्-संपन्ीयहोमः । 
[सौत्रपश्चान्तरावतरणं पिन्यायषदिवता च] 

यद्यपि पुरस्तादेवपलीभ्य इति निर्दिश्यते ; तथाऽपि उपरिष्टद्मा- 
पिषटेरप्फलाकरणेदामाभ्यीमोत पलीसंयाजसबन्धित्वात् फलार्थताच् 
संपल्ली पत्या सयुङृतन गच्छतामिति । अतः ; पिन्याया-भवति । 

कनन 

1 उभौ स्वास्वादस्त्यां प्रातः (स). 2 अन्वारब्धायामिति कर्तरि निष्ठा । 
नचानालम्धुका्यां होमनिव्त्तिः ; अद्गनिवृत्या प्रधानानिषत्तेः (र). ऽअस्मिन् 

कले संपलीतिमच्राक्षरसबन्धात् संपल्ीय इति होमनाम (र). ^प्रवसन्त्या 

अपि-ख. ग. ऽन च पललीसंयाजाथम्-ग, 6त्रयोऽमी काल्विकत्पाः 
पूर्वेण सह चतवारः । तत्र पलीसंयाजानासपि पिषटटेपफटीकरणदोमवत्कालोपलक्षणमात्र. 

परत्वात् न तदङ्गमयं होमः । तेन पित्रथायामपि क्रियते (र). 7 त्राच्र (यु, रा). 
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(भा) उपरिष्टाद्वा पिष्ठरेपफरीकरणहोमाभ्याम् ॥ 

(घ्र) दक्षिणामाविष्मप्रत्रश्वनान्यस्याधाय ` पिषटकेष- 

फलीकरणहोमो जुहोति ॥ १२॥ ६० ॥ ५७४॥ 
(भा) पिषटसेपः छइृष्णाजिनादृषदश्चोपरदेश्च । पिषटरेपफरीकरणामावे 
तयोरनिदृत्तिः ॥ । 

नवमी खाभ्डका ॥ 

(सू) फरीकरणहोमं पूव एतद विपरीतम् । चतु- 
गृहीत अग्ये फर्टकरणानोप्याप्ेऽदन्धायोऽशी- 

(4) पिष्टले--होमाभ्याम्--अस्य होमस्य दिवि ज्योतिरादिल्यो 
देवता हृदयान्तरपुरुषो वाः ॥ 

[होमस्य नामधेयाचुरूपधिषयता] 

पिष्टरेप-रिवृत्तिः- होमयोःउ । तन्नामधेयत्वात् । 
अस्यार्थः प्रवानयागार्थेहविरनुनिष्पन्नयोः पिष्टरेपफरकरणयोः प्रति- 

पत्तित्वाचर्तगहीताञ्ये फठीकरणानोप्येवयाव्यस्य तदथेतावगततेः तयोः 

परतिपततितवेन प्रवृत्तिनिमित्ततया दोमयोनौमेयत्वात् तयोः प्रतिपत्ति- 

स्थानयोरभवि होमयोरनिढतिः ॥ 
उत्तरस्तिखो हूयन्त एव ॥ 

1 पिष्टलेपसंयुक्तो होमः पिषटेलेपहोमः । तथा फलीकरणहोमः । तौ 

चाज्याभिक्षातन्नेष अर्थरोपनिवतैते पिष्टकेपफलीकरणप्रतिपत्त्यथत्वात ! पिषटरेप- 

होमस्तु न केवलं तस्प्रतिपच्यर्थः करं तु विग्रुडूढोमादिवत् उदूखलादिश्ठि्टपिष्टावय- 

वादिप्रतिपादनार्थश्च मनच्रलिन्नात् । तेन पश्वादिषु पिष्टलेपाभवेऽपि आज्येन 

केवलेन कायैः बोधायनमरदवाजा्यामुक्तेश्च (ख). 2 वा परमास्मेत्यथः (सु. रा). 

8 ह्ोमयोर्निवरत्तिः-ख. ग. 
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ततनो इति शहोति। एवं पिष्टेपाजु्खले 
युसठे यच्च र्ये आशिश्लेष दृषदि यत्कपाठे । 
अवघ्रुषो विप्रुषः संयजामि विशवे देवा हविरिदं 
जष्न्ताम् । यज्ञे या विग्रुषस्सन्ति बह्वीरग्नौ 
तास्सर्बाः स्विष्टाः सुहता जुहोमि स्वाहेति 
॥ १॥ ६ १ ॥ ५७५ ॥ 

(घ्र) या सरस्वषी विज्चोभगाना तस्ये स्वाहा । 
या सरस्वती वेश्चभगीना तस्ये स्वाहा । इन्वोऽ- 
"पानस्य केहमनसो वेचान् रु सुमनसः 
सजातान् स्वाहेति ° दक्षिणाग्नौ प्रतिमन्त्रं जुदोति 

 ॥२॥ ६२॥ ५७६ ॥ 
° वबेदोऽप्तीति बेदं होता पल्लया “उपस्थे त्रिः 

प्रास्यति ॥ २ &२ ॥ ५७७॥ 
[प्रा्तनकभथसका्य मच्ावृत्तिः तत्फटंच] 

(भा) निरसनन्यवायाद्रेदप्रासनमत्राब्रत्तिः । वेदस्य प्रासनं . पली- 
संस्कारश्च । अतः ° प्रतिपतिमंवति । 

(स् हि त 

[पाखनस्य पत्नीसंस्कारत्वोपपत्तिः| 

(्) वेदस्थ-भेवतीति-छृतप्रयोजनस्य वेदस्य प्रासनं पली- 

सैस्कारः। मिथुनमेव करोति विन्दते प्रजाम् इति छिज्ग(त् ॥ 
क्षणक किनि 

1 पानगेह ~क. 2 पुनदैक्षिणाभिवचनं विस्पष्टार्थम् (र). ऽ हौत्रस्यात्रोप- 
देच ब्राह्मणाजुसारात् (र). “^ उपस्थोऽङ्कः (र). 5 क्षिपति । प्रतिप्रासनं मच्रस्या- 

वृत्तिः करियते क्रियान्तरेण व्यवायात् । पलीसंस्कारश्वायं विन्दते प्रजामिति लिङ्गात् 
तेन प्रतिप प्रास्यति (र). ^ प्रतिपलि वा भवति-ग. 
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[वरुणपरश्रासे विशेषः पक्षान्तर च 

वरुणप्रघासेषु च द्व्र्वेदयोः प्रासनसुभयसंस्कारत्वात् । केचि- 
कि क 

लल्ीसंस्कारं विन्दते प्रजामिति रिङ्गात् । तदा तेकस्य प्रासतनम् ॥ 

(सू) ` निद्विषन्तं निररातिं उुदेतीतरा प्रास्तभ्रास्तं 
: निरस्यति ॥ ४॥ &४॥ ५७८ ॥ 

(सू) तन्तुं तन्वा्नेति होता गाहपत्याल्क्रम्य 
सन्ततमाहवनीयात् “स्तृणान्त्या बा वेदेः ॥ 
॥ ॥ ५ ॥ ६५ ॥ ५७९ | 

[स्तरण विशेषः आडङन्थ॑ञ्च] 

(भा) स्तरणं भेदेन वेदिभेदात् । मयौद। आवेदे।रति ॥ 

(सू) इमं विष्यामीति पती योक्रपाशं विञचते ॥ 
॥ & ॥ && ॥ ५८० ॥ 

[मासन न वेदसस्कारः। 

(र) वरुणप्र-स्कारत्वात्-- सेकस प्रासनम्--वेदसंस्कारत् 

प्माणामावात् ॥ 
[स्तरणभेदे नियामकम् | 

स्तरणं भेदेन वेदिभदादिति--स्तरणस्य वेदवेधोस्संस्काराथे- 

त्वात् । वरुणप्रसेषु वेदिमेदात् स्वेन स्वेन वेदेन वेधोस्तरणम् ॥ 
^ [आङेऽभिविध्यथैकत्वायोगः 

मर्यादा अबेदेरिति--अविदेरिप्यमिविधिपक्षे सन्ततमाहव- 
[क्कु 9 

नीयात्यणातीत्यनन समानाथत्वादा वा वेदेरिति विकल्पानिरदेानुपपतत- 

मैयीदा । यावद्वेदिदेशप्रािस्तावत् स्तरणमिति ॥ 

1 निद्धिषन्तम्-क. 2 प्रतिनिरस्यति ख. ग्र्तिक्षिपति (₹). ° वेद“होता- 

क. ^ वेदं विष्स्यास्वृणाति (र), ° व्यनिदेः-क. 
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[योकअविमोाचने विकल्पसमश्चयपशक्चौ] 

(भा) होता चेधोक्रे विमुश्चति न तदा पली । कतृमेदाद्धा समुच्चयः 

(सू) तस्यास्सयोक्गऽञ्जरौ ` पृणंपात्रमानयति ॥ 
॥ ७ ॥ &७॥ ५८१ ॥ 

[निनयनाव्रत्तिः| 

(भा) प्रातिपलि पृणेषात्रनिनयनम् ॥ 

[मा्टास्थचत्पदस्वारस्यविरणम् फट च] 

(घु) होता चयोक्क वियुश्चति न तदा पल्ली ति-बह चहीत्रपरयोगपक्े। 
अस्मदीयहत्रपक्षे ठु भरासनानन्तरं वेदस्तरणमेव होतुः । याक्रविमोकस्तु 
पलीकव्रेकः पलीमन्नकाण्डे मन्रषाठात् । तथा विनियोगात्। अत्र 

होता चधोक्रमिति पाक्षिकनिर्देशादस्मदीयस्य बहचोक्तस्य च विकस्पो 
भाष्यकारणानुज्ञातः । तत्रायभभिप्रायः;-- ऋग्वेदेन होता करोती- 
सयुक्तत्वात् अस्मदीयहोत्रकाण्डेऽपि बराह्मणे ;--यद्रयाधोस्मिन् होतार- 
मथा इत्यस्माकमनुक्तस्य बहचाक्तस्य प्रा्िमङ्गोङकत्यानुच्य निन्दा- 
वचनाच बहुचोक्तानुन्ञानादस्माकमपि प्रहृतो समभरोपदेशात् उपदेश्चादि 
तराणे च सूत्रकारण तदृनुज्ञानादुभयोर्विकश्पः । नास्मदीय एव ॥ 

[समुच्चयपक्षापपादनस् 
कवैभेदाद्वा सञुच्यम इति--यथा ब्ह्मवरणमध्वडयजमानये- 

स्समुच्वीयते तद्वदस्मिन् पक्ष होता मन्थि विस्तसयति पली विमुश्चति ॥ 
[आच्चच्युपपत्तिः] 

परतिपतिनि पूणेपात्रानिनयनाभिति -- अज्ञलो पर्णपात्रमा- 
नयति रत एवास्यां परजां दघातीति पलीसंस्कारतवास्पूणपा्ननिनयनस्य ॥ 

'पूणात्ररुदकम् । तत्तष्णीमानयति । पलथनेकत्वेचादृत्तिः पूर्ववत् (र). 
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(सू) समायुषा संप्रजयेत्यानीयमानेः जपति ॥ 
॥ ८ ॥ ६८ ॥ ५८२ ॥ 

(सू) "निनीय सुखं निगज्योत्तष्ठति पुष्टिमती 
पञ्यमती प्रजावती गृहमेधिनी भूयासम् इति ॥९॥ 
&९॥ ५८३॥ 

द्दामी खण्डिका ॥ 

[विमामसाघनविश्ेषः उत्थानमनच्रश्च 
र ०५. 

(भा) निनीयोदकर्पिन सुखविमागेः उत्थानमन्नः पुष्टिमतीति ॥ 
[५] 

इति आपस्तम्बश्रोतसूत्रधूतेस्वामिमाष्ये तृतीयप्रश्ने तृतीयः पलः ॥ 

(सू) यथेतमाहवनीयं गत्वा जहा सवेण वा सवै- 
प्रायधित्तानि नुहोति ॥*१॥ ४॥ ५८१॥ 

[स्वैप्रायथित्तहोमनिमिन्तम्] 

(भा) अविज्ञातदोषनिषोताथांनि सवेप्रायधित्तानि ॥ 

(र) निनीयो-विमागं इति - निनीयोदकं हस्तगतं तद्धिष्ेन 
हस्तेन मुखकिमगेः ॥ 

[श्रमनिरसोपपात्तिः] 

उत्थानमन्तरः पृष्टिमतीति - न खविमाजेनमन्नः । विमू- , 
ज्योतिष्ठतीति उस्थानस्य प्रधानलात् ॥ 

इति श्रीधूतंस्वामिभाष्थद््तौ तृतीये प्रश्च ततीयः पटलः ॥ 

[स्वैभरायश्ित्तनिमित्ताविवेचनम् ] 

अविज्ञात-थित्तानि -- निमित्तविशेषसयोगामःवान्नेमित्तिक - 
1 मन्त्रलिङ्गादयं पल्तीमन्त्रः (स). 2 तदुदकं भूम निनीया्रेण हस्तेन 

मुखं विरज्य मन्त्रेणोत्तिष्ठति (रु). ऽयेन मागण पश्वाद्रतः तेन प्र्यागल 
ददीपूणंमासयोरविज्ञातदोषनिघोता्थानि प्रायधित्तानि जुहोति । आज्यस्थाल्या आज्येन 
दर्विहोमलतवात् । तच दार्शतमेव प्राक् । तथाऽऽज्यस्थात्यास्सवश्रायधित्तानीत्येव 

कत्पान्तरकाराः (र). 
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[पत्यवदान पूरणम् | 

सर्वत्नाप्यायनमनेकाथत्वात् ; यस्माद्भूवाया ` एव होमः ॥ 
[पूरणं नास्ति कचित् |] 

¢ (न = ९ ४ 
यत्र नास्त्यथस्तत्र न क्रियते| यथे"डान्तं सिष्टकरृति परिसमाप्यते 

[उपदेशपक्चः) 

उपदेशस्तु त्रिने करोत्याप्यायनम् ॥ 
[खुवेक्यस्] 

एकः खवः समिष्टयजुषः ॥ 
० १, प 1 1 म 1 1० 

, (ज़) विशेषसंयुक्तभनिमित्तसननिपातश्रज्ञाने तदेव श्तनेमित्तिकं भवति । 
ज्ञाने नित्ते नेमिततिकविशेषानुपदेशे अनाज्ञातत्रयम् । निमित्ता 
ज्ञाने एतानि सवैप्रायधित्तानि ॥ 

[प्रत्यवदान धृतेन पूरणफलटम् ] 

सर्वत्रा-थेत्वादिति- भत्यवदानं श्भुवाया रेकपरिहारः कैव्यः। 
यस्मादूबाया ए होमः --अतस्तदाप्यायनं प्रतिहोमम् । 

त [पूरणानपेश्षाविवरणम् ] 

यत्र नाथेस्तत्र न क्रियते --आप्यायनम् ` 
यथेडान्ते स्विष्टकृति परिसमाप्यते-- नारिष्टान्ते सििष्टकृति 

उपस्तरणामिधारणेषु च शुवासमाततिः, तत उत्तरमर्थाभावात् ॥ 
[उपदेशमते पूरणनिषेधकालः] 

उपदेश्चस्तु त्रिने करोत्याप्यायनम् ;--मरायभिततन्त । 
[समिष्टयजुर्दोमि खुवैक्य निरूपणम्] 

एकस्सुवः समिष्टयजुष इति - उत्तरत्र ॒प्रणकायांभावात् 

1 ध्रुवाया होमः-क. ख. ग. ध. ५ यथेडा स्विष्टकृति (मु. रा). 
ˆ विोषनिमित्तसनिपात, “प्रज्ञाते तथैव-घ, 5 तन्निमित्तकं (सु. रा). 6 घ्ुवाया, 
एकप {~-ख, ग, | 
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(स, बरह्म प्रतिष्ठा मनस इत्येषा । आश्राविम्तं प्रत्या- 
श्रावितं वषटृढकरतमत्यनूक्तं च यज्ञे। अतिरिक्तं 
कमणो थच दीनम् यज्ञः पर्वाणि प्रतिरन्नेति 
कल्पयन् । स्वाहाकृताहुतिरेति > विद्वान् । यद्रो 
देवा अतिपादयानि वाचा चित्प्यतं देवहेडनम् । 
अरायो अस्मा अभिदुच्छुनायते अन्यत्रा स्म 
न्मरुतस्तं निधेतन । ठतं म आपस्तदु तायते 
पुनः स्वादिष्ठा धीतिरुचथाय श्ञस्यते । अय“ 
सुद्र उत ` विश्वभेषजः स्वादाङृतस्य समतरण्णुत- 
यैवः । उद्वयं तमसस्ययुदुत्यं॒चित्रमिम् मे 
वरुण तत्वा याभि तवनो अभस त्वंनो अजे 
त्वमग्रे अयास्ययासन् मनसा हितः। अयासन् 
हव्यमूहिषेऽयानो धेहि भेषजम् । प्रजापत इत्येषा, 
इषटेभ्यस्स्वाहा वषडनिष्टेभ्यस्स्वाहा । भेषजं दुरिष्ट्यै 
स्वाहा निष्ठृल्ये खाहा। दौराद्ध्य खाहा देवीम्यस्त- 
नूम्यस्खाहा। ऋद्धे खाहा समृद्धये खाहा। अया- 
श्वामरेऽखनभिशस्ती् सत्यामेचमया असि । 
अयसा मनसा धृतोऽयसा हव्यमूदिषेऽयानो धेहि 
भेषजम्! यदस्मिन् यज्ञेऽन्तरमाम मन्त्रतः कमतो 
वा । अनयाऽऽश्टुत्या तच्छमयामि सवं वरप्यन्त॒ 
देवा आद्ृषन्तां घृतेन ॥ २॥ २॥ ५८५ ॥ 

॥ एकादशी खण्डिका ॥ 
[1 
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॥ तमत्याश्नावितम् क. सख. 2 देवान्-क. ख. 8 स्मिन्मरुतः-क, 

। विश्वदेव्यः मेषजः-क. 5 यसे {--क. 0 हया १-क्र, 
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घ) ओ ज्ञातमनाज्ञातम मतं च मतं च यत् । जात- 
मेदस्सन्धेहि त्व “हि वेत्थ यथातथम् । यदकमे 
यज्नाकमे यदत्यरोचे यन्नात्यरेचि । अधरिष्टत्छिष्ट- 
कृद्धिदान् सवे खिष्ट* सुहुतं करोतु । यदख 
कर्मणोऽत्यरीरिचं यदवा न्यूनमिहाकरम् । अग्निष्टत् 
सखिष्टङृद्विदान् सवं सिट" सुहुतं करोतु ॥ 

यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभयं कृधि । 
मघवञ्छग्धि तव॒ तन्न उतये विद्विषो षिमृथो 
जहि । स्वस्तिदा विशचस्पति्त्रहा विमृथो वची । 
वृषेन्द्रः पुर एतु न स्स्वस्तिदा अमय करः ॥ 

अभिगीर्भियंदतो न उनमाप्यायय हरि 
वधंमानः यदा स्तोतृभ्यो महि गोत्रा रुजासि 
भूयिष्टुमाजो अथ ते स्याम ॥ 

अनाक्ञातं थदा ज्ञातं यज्ञस्य करियते मिथ् । 
अग्रे तदस्य कल्पय त्व “हि वेत्थ यथातथम् ॥ 

पुरुषसंमितो यज्ञो यज्ञः पुरुषसंमितः । अगन 
तदस्य केट्पय त्व ध्हि वेत्थ यथातथम् ॥ 

यत्पाकत्रा मनसा दीनदक्षा न यज्ञस्य 
मन्वते मतोसः अशरषटदरोता कतुषिद्धिजानन् 
यजिष्ठो देवार ऋतुश्चो यजाति ॥ 

यद्विद्ा सो यदविद्वार्सो धरग्धाः इुर्वन्त्यु- ' 
विजः । अभ्रिमो तस्मदेनसः श्रद्धादेबी च 
मुञ्चताम् ।॥ ९।॥ २ ॥ ५८६ ॥ 

॥ दाद खण्डिका ॥ 
ययः नजन 

7 ममृतं -क, 
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(भा) स्पष्टम् ॥ 

(घ्र) अयाडग्निजातवेदाः अन्तरः पूर्वो ` अस्मनि- 
ष्य । सन्वत्सनि\^ सुवियुचा विमु °दे्यस्मासु 
द्रविणे जातवेदो यच भद्रम् । 

(घ्र) येते शतं वर्णये सहस्रं यज्ञियाः पारा 
वितताः पुत्रा । तेभ्यो न इन्द्रस्सषितोत षिष्णु- 
विश्वेदेवा सुश्वन्तु मरुतस्स्वस्त्या । यो भृतानाु- 
"द्ुभ्यस्वास्च उदुत्तममिति व्याहूतिभिविहताभि 
स्समस्तामिथ हुत्वा ॥ १॥ ४॥ ५८७॥ 

[मच्विक्षविवक्षा] 

(भा) पनः कष्वस्त्वोति यस्याम्पाहुध्यश््वेति ॥ 
[इतिकरणफटम् ] 

उदुत्तममिति परिच्छेदा गणे । व्याहृ्यर्भे पुनगद्यते ॥ 
कम पाणि जा जामा त म नण शमन नज [7 01 

(वृ) शुवायां चतुगरंहीतस्य विद्मानतात् दर्विंहोमताच्च समिष्टयजुषः! 
[मन्रविरोषविवक्चोपपत्तिः 

पुनः कृ-ुभ्यस्वेति--इतरस्याः शाखान्तरीयतवात् इत्लपाट 
प्रसङ्गात् ॥ 

[इतिकरणस्य गणनिर्दँरात्वे फलस्योपपन्तिः] 
उदुत्त-द्रौ गणाविति -- उदुत्तममितीतिकरणं गणमेदाथेम् 

तेन समवदायहोमपक्षे उदुत्तमान्तानां सहग्रहणम् ॥ 

` व्याहू-गेद्यते--चतुणी सह । आज्यस्थास्यास्सवंप्राय 

श्ित्तानि। भरौवादङ्ृत्छसस्थास्विति भरद्वाजमतिः 

1 अस्मिन्-ख. 2 घे्यस्मामु-क. > उद्ुद्धथस्वाभ्र इति सांदिखेव गृह्यत 
नाध्निदोत्रे क्क्षयमाणा अदिप्रदिष्टत्वात् (र), “ तीमि-क, ? स्वेति ऋक् (सु.रा 
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(घ्र) पूर्ैवद्ूवामाप्याय्य देवा गातुविद इत्यन्तर्वेदू- 
ध्वस्तिषठन् ध्रुवया समिष्टयजुजैदहोति ॥ २।५॥ 
॥ ५८८ ॥ 

[अ्यायन सप्रमाणम्। 

(भा) पृववदाप्यायनं वचनङ्कतम् ॥ 
[मखभेददाङ्ापरिहारः। 

समिष्टयजुरित्येकवचनात् अन्त एव होमः स्वाहाकारेण । 
यन्ते न 2 क्रियते ऽमध्ये न स्यात् । “+ अन्तवेर्तिनामप्रदानाथेत्व, 
पुरस्तादन्ते वा स्वाहाकारः प्रदानाथः। ,पुरस्तास्स्वाहाकारा वा इति॥ ` 
लाका + 

[ आप्यायनोपयोगः] ` 

(व) पूमैवदा-दछरेतमिति-- अवदानभनिमित्तरेकपरिहरि? प्रपिष्पुन- 
राप्यायनं वाचनिकम् ॥ 

, (राङ्कासम्भवः परिहारोपपत्तिश्च) । 

समिष्ट-कारेण- न प्रतिस्वाहाकारं मन्रमेदः। कृत्छमत्रान्ते 

स्वाहाकारं कृत्वा होमः ॥ 
यद्यन्त-मध्ये न स्यात्-- मध्यमे स्वाहाकार इति निर्देश 

दन्ते स्वाहाकारेण हमः ॥ 
अन्तवैतिनामगप्रधानाथेस्वम्-कारा वा इति-- पुरस्ताल््वाहा- 

कारा वा अन्ये देवा इत्यादिना पुरस्ताढन्ते वा स्वाहाकारः प्रदा 
नाथः ॥ 

1 अच्रापूरोप्यायनविधानदिवाघ्रा्तो मन्त्र इति कृत्वा पूवैवदिति मन्त्रातिदेशः 
मन््रान्त एव होमः न पूरवैयोः स्वाहाकारयोः ; समिष्टयनुरियकवचनात्। पौ 
चनेन सन्ये च द्वे उक्ता त्रीणि समिष्टयजूंषि जुदोतीति वचनच्च (र). > क्रियेत 
-ध. 3 मध्यमो न स्ात्-क. ख. ग. घ. “^ अतोन्तवे-घ. 5 निमित्तमेक- 
परिहारे-ख, ग. निमिततेकेप इति इर्यते (मु. रा). 0 दारे प्रागिव प्रति-क. 
1 प्राप्तेः-घं. 
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(घ्र) पपूरववद्रवामाप्याय्य देवा गातुविद इत्यन्तर्ेचू- 
ध्वस्तिष्ठन् धुवया समिष्टयजुजहोति ॥२॥५॥ 
॥ ५८८ ॥ 

[अप्यायने सप्रमाणस्। 

(भा) पृवैवदाप्यायनं वचनङृतम् ॥ 
[मखभेदशङ्ापरिहारः) 

समिष्टयजुरि्येकवचनात् अन्त एव होमः स्वाहाकरिण । 

यन्ते न 2 क्रियते मध्ये न स्यात् | “ अन्तवेर्तिनामप्रदानाथैषवं, 
पुरस्तादन्ते वा स्वाहाकारः प्रदानाथेः | -पुरस्तास्स्वाहाकारा वा इति॥ 

। [आप्यायनोपयोगः] ` ति 

(वृ) पूमैवदा-कृतमिति-- अवदानभनिमित्तरेकपरिह रे प्रपिपुन- 
राप्यायनं वाचनिकम् ॥ 

, [हाङ्ासम्भवः परिहारोपपत्तिश्च) 
समिष्ट-करेण- न प्रतिश्वाहाकारं मत्रमेदः। कृत्लमच्रान्ते 

स्वाहाकारं छत्व होमः ॥ 
यद्यन्ते-मध्य न स्यात्- मध्यमे स्वाहाकार इति निर्देश- 

दन्ते स्वाहाकारेण होमः ॥ 
अन्तवैर्तिनामप्रधानाथेत्वम्-कारा बा इति पुरस्तास्सवाहा- 

करावा अन्ये देवा इत्यादिना पुरस्तादन्ते वा स्वाहाकारः प्रदा- 
नाथः ॥ 

1 1 1 मिण यनक 

1 अच्रापूर्रीप्यायनविधानदेवाप्रा्तो मन्त्र इति त्वा पूवैवदिति मन््रतिदेशः 
मन्रान्त एव होमः न पूवैयोः स्वाहाकारयोः ; समिष्टयजुरिदिक्रवचनात्। पशौ 

चानेन सहान्ये च दवे उक्ता त्रीणि समिष्टयजूंषि जुदोतीति वचनाच्च (रं). 2 क्रियेत 
-ध. 3 मध्यमो न स्यात्-क. ख. ग. ध. “+ अतोन्तवे-घ. 5 निमित्तमेक- 
परिहरे-ख, ग. निमित्तेकप इति इदयते (मु. रा). 6 टर प्रिव प्रप्ति-क. 
7 प्रपिः- घं, 
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(घ्र) "म्ये स्वाहाकार बर्हिरनुप्रहरति २।६।५९०॥ 
[मध्यमस्वाहाकारे विशेषः तत्फरं च] 

(भा) बर्हिःप्रहरणस्य कार्मात्रम् । तस्माभ्विव्यायां प्रहियतेऽभावेऽ- 

पि समिष्टयजुषः । 
[क 1 ररर री 

(र) न मध्यवरसिनः प्रदानायैतवम् ;-- 
[बर्दिरित्यादिसू्रविधेयम् ] 

बहिःप्रहरणस्य काठमात्रम्- न समिष्टयजुरङ्गं बहिः 

प्रहरणम् ; बर्हिषः प्रतिपत्यथस्वात् । अन्याथत्वायोगात् तक्कामात्र 

मध्यमे स्वाहाकार इति ॥ | 
तस्मासि-यजुषः--अत्र प्रायश्चित्ष्वादितश्चतुणां मन्राणां 

ब्रह्म यज्ञो मरुतो देवा ऋभवश्च देवताः । ततक्लयाणां सूयः । ततो 
्रयोरवरुणः । द्रयोरमीवरुणौ । उत्तरस्याभेः । ततः प्रजापतिः । 
ततोऽष्टानां मन्रोक्तश्वतुथ्येन्ता देवताः । ततोऽभिः । ततो देवाः | 

ततोऽभिजीतवेदाः । द्वयोरभिः । स्विष्टक्दुत्तरस्येन्द्रो वृत्रहा । ततां “ 
हूरिान् । अनाज्ञा्तमिति त्रिकप्याभिः । उत्तरस्याभिः श्रद्धा च। 

ततोऽभिजीतवेदाः । उत्तरस्य वरुणेन्द्रसवितृविष्णुविश्वेदेवमरूषः । 
उत्तरस्य रुद्रो ° मात्र्वणिको वा । ततोऽभ; । ततो वरुणाः । व्याहृती- 
नामभिर्वायुः सू्ैः प्रजापतिरिति । ° सवेत्र चतुथ्य॑न्ता देवताः | 
समिष्टयजुषो देवागातुविदः प्रहृष्टो ब्रह्मा चेव्येके ॥ 

1 मध्यमे-ख. ° मन्त्रान्ते पारिभाषिकस्वाहाकारपिक्षया दि्तीयस्याच्र 

मध्यमत्वमभिप्रेतम् \! अत एव च लिङ्गादवगच्छामा मच्रान्तगत एवे स्वाहाकार; 
प्रदानार्थो न मध्यगत इति अदिगतस्यापि कचिस्दान थैत्वं परिवप्ये द्दचिष्यामः | 
मध्यमे स्वाहाकार इति कोऽथः वाचि स्वहेखक्षमिन्नियर्थः । तेन पश्युसोभमयोः 

समि्टयजविवेद्धावपि तस्मिन्नेव बर्दिःपरहरः । प्राकृतस्येव मध्यमस्य तत्रापि विदय- 
मानत्वात् बर्दिस्पवैमनुग्रहरति नर्दिुष्टिं वेति सलयाषाढमारदाजो (र). 5 वि्री- 
यायाम्-ख. ग. + तादि-ख. ग. 5 मन्रवणेविरिष्टोेवा-क. ख. ग. थ, 

¢ इद नद्द्यते-क, ख. ग. घ. 
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(सू) यदि यजमानः प्रवसेत् प्रजापतेर्विंमाज्ञाम लोक 
हति धरवायां यजमानभागमवधाय समिष्टयज़षा 
सह जुहुयात् ॥ ४।।७॥ ५८९ ॥ 

(घ) अभिस्तृणीहि परिधेहि वेदिं जामिं मा हिर्सीर- 
या शयाना । होतृषदना हरितास्सुवणौ निष्का 
इमे यजमानस्य त्रभे इति होदृषदनैरवेदिममिस्तीयं ' 
को बोऽयोक्षीत्ष बो विु्चस्वित्यन्तर्वेदि ° प्रणीता 
आसाद्य विभुश्चति ॥ ५ ॥ ८ ॥ ५८० ॥ 

[मन्रस्थपदार्थैः मच्रधिनियोगश्च] 

(भा) हस्ति दयोतृषदनानां शङ्गात् । विमोकार्थो मत्र 

प्रणीतानाम् ॥ 

(घ्र) यं देवा मनुष्येषूपवेषमधारथन् । ये अस्मदप- 
चेतसस्तानस्मभ्यमिहा इर । उपवेषोपविडहि नः 
परजां पुष्टिमथो धनम् । द्विपदो नश्चतुष्पदो ध्रवा- 

ताना 

(र रै 

(र) हरितत्वं होत्षदनानां रिङ्गादिति- होतृषदना हरिता- 
स्पुवणां इति समवेताभिश्वानसंमवात् ॥ 

[मच्रफङविमाकस्वरूपम् | 
विभोकार्थो मन्त्रः प्रणीतानामू-नासादनाथेः विसु्- 

न्विति स्जित् । विमोचनं तु यञ्चसम्बन्धविच्छेदवुद्धया अन्तर्वेच- 
' सदनस् ॥ 

1 दधामीति लिङ्ञदवधनि मचः (र). > प्रणीतानां विमोचने मनच्छः 

ताश्ह्गत्राव । कमङ्गतवनिवतेनाथतया मन््ोचारणेमव विमोकः (र). 3 धानास- 
म्भवात्-ख. ग. 
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ननपगान् कुवंति प्रस्तासरत्यञ्चयुत्कर उपवेषं 
' स्थविमत उपगूहति ॥ ८ ॥ ५९१ ॥ 

॥ जयोदशीखण्डिका ॥ 

[उपवेषस्वरूपम् | 
(भा) अग्रं स्थविमत्-स्थूरम् । मूर तनृपवेषस्य ॥ 

(घ) यद्यभिचरे्ोपवेषे शक् साऽम॒मृच्छतु य दिष्म 
° इत्यथास्मे नाम् ङ्कु प्रहरति ॥१।९।।५९२॥ 

(सू) निरमुं जुद ओकसः सपत्नो यः पृतन्यति। 
निबा्येन हविषेन्द्र एणं पराशरीत् । 
इहि तिखः परावत इहि पश्चजना अति । 
इहि तिखोऽतिरोचना यावत्सूर्यो असदिषि ॥ 
परमां त्वा परावतमिन्द्रो नयतु बृत्रहा। 
यतो न पुनरायसि ` शश्वतीम्यस्समाभ्य इति 
 हतोऽप्ाववधिष्माममिये^तामिः पञ्चभि्निरस्येन्नि- 
खनद्वा॥ २॥ १०॥ ५९३॥ 

(वृ) अग्र पवेषस्येति--पुरस्तासलश्चमुत्कर उपवेषं स्थविमत 
उपगृहन्तीति वचनात् उपर्वेषस्याम्रं स्थविष्ठम् ॥ 

ज न 

1 स्थविमतः-श्थूकमूलग्रदेशादरभ्य उत्करा पुरस्ताद्धोगन प्रद्यगुपगृह। 
(₹). भ्ययभिचरितुमिच्छेदथास्पै नामगृह्य अस्याभिचयंमाणस्य नाम । योपवेषे 
ईक सा देवदत्तश्च्छत्विति गृहीत्वा उत्कर एव प्रहरति वेज्रवत् तद्धिसाथेतय 
क्षिपतील्थः । अथवा अस्मै-एनमुद्धिदिय तस्यैव नाम गृहीत्वा प्रहरतीखथैः ! (र). 
१ स॒ शङ्वतीभ्य -क. + यनुष्ूऽप्यन्ययोः ऋग्बाहुल्यदिताभिरिति छ्रीलिङ्गनिदैशः । 
तत्र च ऋग्यजुर्विवेचनाभैः प्रथम इतिकरणः । श्रुनामग्रहणा्थो मच्ष्वदर्काम्दः । 

निरस्यत्-निणेदेदुत्करे । निखनेत्-निदन्यात् शत्रुवत् (र) 
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(सू) 

(ष) 
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यदि यजमानः प्रवसेत् प्रजापतेविंभाज्नाम रोक 
इति ध्रुवायां यजमानभागमवधाय समिष्टयज्ञषा 
सह जुहुयात् ॥ ४।७॥ ५८९ ॥ 

अभिस्तृणीहि परिधेहि वेदिं जा्िमाहिभ्सीर 
यया शयाना । होतृषदना हरितास्सुवणा निष्का 
इमे यजमानस्य मर इति होत्षदनेर्धेदिमभिस्तीये 
को वोऽयोक्षीस्स बो विगुश्चसित्यन्तर्धेदि ° प्रणीता 
आसाद्य विभुश्चति ॥ ५ ॥ ८ ॥ ५८० ॥ 

[मनच्रस्थपदाथः मच्रभिनियोगश्च] 

(मा) हरित होतृषदनानां लिङ्गात् । विमोकार्थो मत्र 

(घ्र) 

[य 

(घ) 

प्रणीतानाम् | 

यं देवा मनुष्येषुपवेषमधारथन् । ये अस्मदप- 
चेतसस्तानस्मम्यमिहा इरु। उपवेषोपविडटि नः 
प्रजां पुष्टिमथो धनम् । द्विपदो नश्तुष्पदो ध्रुवा- 

हरितत्वं होतषदनानां लिङ्ादिति- होतृषदना हरितिा- 
स्पुव्णां इति समवेताभिश्वानसंभवात् ॥ 

[मन्फरविमोकस्वरूपम्। 
विमोका्थो मन्त्रः प्रणीतानामू्--नासादनाथेः विभुन्च- 

न्तरिति शिज्गात् । विमोचनं तु यङ्सम्बन्धविच्छेदनुद्धया अन्तर्वेया- 

, सादनम् ॥ 
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ननपगान् कुर्विति परस्तात्परत्यश्चुत्कर उपवेषं 
1 स्थविमत उपगूहति ॥ ८ ॥ ५९१ ॥ 

| जयोदशखण्डिका ॥ 

[उपवेषस्वरूपम्। 
(भा) अग्रं स्थविमत्-स्थूलम् । मूरं तनूपवेषस्य ॥ 

(शू) यद्यभिचरेघोपवेषे शद् साऽमुमृच्छतु य द्विष्म 
° इत्यथास्मै नाम ङ्कु प्रहरति ॥१।९।५९२॥ 

(सू) निरयं चद ओकसः सपत्नो यः पृतन्यति । 
निबाध्येन हापिषेनद्र एणं पराशरीत् । 
इटि तिखः परावत इहि पञ्चजना अति । 
इहि तिखोऽतिरोचना यावल्र्यो असदिवि ॥ 
परमां स्वा परावतामिन्द्रो नयतु इृव्रहम। 
यतो न पुनरायसि ` शश्वतीभ्यस्समाभ्य इति 
 हतोऽषावयधिष्माममिवये^ताभिः पश्चमिर्भिरस्येन्नि- 
खनद ॥ २॥ १०॥ ५९३॥ 

य [2 

(वृ) अग्रै--पवेषस्येति-पुरस्तासलश्चमुत्कर उपवेषं स्थविमत 
उपगृहन्तीति वचनात् उपवेषस्याम्रं स्थविष्ठम् ॥ 

न क तत न 

1 स्थविमतः-स्थूकमूलग्रदेधादारभ्य उत्कर पुरस्ताद्धगिन प्रययुपगृह ५ 
(र). भ्यद्यभिचरितुमिच्छेदथास्मै नामगृह्य अस्याभिच्य॑माणस्य नाम । योपवेषे 
शुक् सा देवदत्त शच्छत्विति गृहीत्वा उत्कर एव प्रहरति वज्रवत् तद्धिसाथतय। 
कषिपतीलर्थः । अथवा अस्मै-एनमुद्धिदेय तस्येव नाम गृहीत्वा प्रहरतीलथेः । (९), 
$ स शद्वतीभ्य -क. 4 यजुष्ऽप्यन्ययोः ऋग्बाहुल्यादेताभिरिति ्ीलिङ्गनिरदेशः । 
तत्र च ऋग्यजुर्विवेचनाथैः प्रथम इतिकरणः । शन्नुनामय्रहणा्थो मन्ेष्वदर्दम्दः । 

निरस्यत्-निथैदेदुत्करे । निखनेत्-निदन्यात् शश्रुवत् (र) 
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[निगूहनस्यायुकल्पः, 

(भा) येपवेष इत्युखरे प्रहरणम् । उपवेषोपगृहनपरस्या्नायः । 
[देष्यनिदेरो विशेषः| 

ञत्रैव भत्रे नामग्रहणं शब्रोः । निम नुद इति। 
[निरसनविनियोज्यमन्माः] 

तिघभिः ऋभ्मियजुभ्यौ च निरसनमुपवेषस्य ॥ 

(घ) अव्यः परापत ` शरो ब्रह्मसशितः ¦ 
गच्छामित्रान् प्रविश मेषां कं चेनोच्छिष ` इति 
वा ॥ ३॥ ११।॥ ५९५ ॥ & 

[पञ्चानां स्थने] 

(भा) अवसष्ट इति वा ॥ 

(वु) योपवे-हरणम्--्नायः अभिचारनिमितप्रतिपत्त्यन्तरविधा- 
नात् निलयस्याविकारो न तु समु्चयः। प्रहरणं -निरसनम् ॥ 

[देष्यनामग्रहापिक्षिता विभक्तिः भाष्ये पवकाराथः) 

अत्रैव-श्त्रोः- योपवेषे शुक् साऽमुश्च्छालित्यत्र अमुम् इति 
रात्रोनमि द्वितीयान्तं गृह्यते| 

निरमुं -मुपवेषस्य--योपवेष इति भ्रथमं यजुः द्विपमान्तम् । 
निरमुं नुद इति तिख ऋचः । हतोऽसाववधिध्मामं इति पञ्चमं यजुः । 
नात्रामुमित्यस्य स्थने रात्रोनांमोच्चारणम् ; ब्राह्मणि अथास्मै नाम गृह्य 
प्रहरतीति नामग्रहणभुक्खा तत उत्तरं निरमुं नुदेति विनियोगात् | 

हतोऽसाववषिष्मामुमित्यत्र त चत्रोध्यानं न तु नामनिर्देशः । यं द्विष्यात्तं 
ध्यायेदिति विधानात् ॥ 

अव्यु इति वा--पश्चमिर्विकर्प्यते । 

1 शरव्ये {-क. 2 अनन्तरविंधवेवायं मन्त्रविकल्पः (र). 
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[खीत्वेन निर्देश्देतः, 

(भा) पएताभिरिति खीरिङ्खमग्बहुत्वाच् । 
[पक्षान्तरम् | 

केचित् योपवेष इल्युपगरृह्य शत्रोनाम ग्रहीत्वा उत्करे " प्रहरन्ति ॥ 

(घ्र) यानि धर्मे कपारनीति चतुष्पदथचां 
कपारानि ` वियुच्य संख्यायोद्रासयति ।॥ ४॥ 

१२॥ ५९६ ॥ 

[विमोक संख्याने कमेण] 

(भा) चतुष्पदयेति ज्ञानाय खा विभोकं गणना ॥ 

(घ्र) सन्तिष्ठते दशेपूर्णमास्योः ॥५।१२।५९७॥ 
[1 व 1 त 1 

[पश्चान्तरारायः. 

(वु) केचित्- प्रहरान्ति-- उपवेषेण । अस्याथः;--स्थावमत उप- 
गृह तीव्युपगूहनं विधाय य्यमिचरेधोपवेषे इत्यारभ्य द्विष्म इतीतिकर- 
णात् अथास्मे नाम गृह्य प्रहरतीद्युत्तरतर प्रहरणोपदेशादमिचरतः प्रथमां 
मन्न उपगूहनाथेः । उपगूढं पनरपादाय शत्रोनाम गृही निरमुं 
नुदेत्यादिभिश्वतुरभिः प्रहरेत्-उपवेषेणोत्कर षीडयत् ॥ 

[कमो पपत्तिः) 

चतुष्पदयेति-गणना - प्रथितानां समूहनं विमोकः--करमेण 
सर्बकपारुयोग्याधवनिभुच्य अनन्तरं सङ्कयायोद्रासनमुभयोः प्रथक्प- 
दाथेत्वात् ॥ 
7 1 त 1 का श त 11 त) ~~ ~~~" +~ = ~ ~~ ~~ न्म च 

1 प्रहुरतयुपवेषणम्-धघ. प्रहरन्दयुपवेषम् (मु. पु). 2 अत्रपि विमोकः 

पूववत् ! संख्यावचनमप्रमादार्थम् । यदेकं करपारं नदयेदिति प्रणाशे प्रयवाय- 
परायश्चित्तयोर्रवणात् (र). ° संतिष्ठते दशपू्णेमासौ इति रददत्तस्य पाठः. 
+ मासौ-क.ख. एवमन्ताध्वभवेभ संतिष्ठते । यजमानरेषस्वु वक्ष्यते (रु). 
5 योगान्विसुच्य-क. योगद्िसुच्य (सु. र). 

880 ९0, 7, 19 
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[प्रकान्तोपसंदारः) 

(भां) ततस्समांभिराध्वयेवस्य ॥ 

(सू). शंय्वन्तं बाऽहवनीये सदस्थापयेदाज्येडान्त 
° गार्हपत्ये । इडान्तं बाऽऽहवनीये > हय्वन्तं गाह 
पत्ये ॥ ६॥ १५॥५९८॥ 

(सृ) “यदि शंय्वन्तं . पश्वारस्या 'दवेदाततणमपा 
| 

ह # 

[भक्रान्तस्याद्यन्तनि्दैशः] ` 

(वु) ततस्समाप्निराध्वयेवस्य-- अत्र ब्रह्मभागप्रा्नादि निष्कम- 

णान्तम् ॥ 
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(रू) दाय": जुह्वामग्रमञ्जथात्सुवे ° मध्यञचुपभुति 
वाऽञज्यस्थाल्यां मूकं तस्य प्रस्तरवत्कस्यः -घक्त- 
वाकाचाशेयुवाकात् ।॥ ७॥ १६ ॥ ५९९.॥ 

(भा) . उमयामिसयुक्ते उततर दे सेस्थे । . अभिग्रहणं पृवोपरदेश °- 
अहणाथम् । न च कलर्पचतुष्टयम्, वाब्दस्य द्विरेव पएढत् । 

(बृ) उभयाभि-ग्रहणा्ेम्--ज्येडान्तं गाहपत्य इडान्तं वाऽऽह- 

बनीये .इतीडयोरभिसंबन्धामवादभ्निघमीपठक्षणायां तद्वर्तिनां कमणां 
तत्तदन्ते विरमणम् ॥ 

[शय्वन्तपक्षधरारात्रादकालः 

न च कटप-पाटात--अस्मिन् पक्षे *इडायाः प्राकाशित्रम् । 
सपलीयहोमश्च ; सम्भवतां परियागायोगात् ॥ 
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(भा) रंखन्तं सथ््लावान्तमाहवनीये " कमं । तत्र हविरशेषमक्षण- 

निवृतिः ° नोपवेषप्रणीताभविमाको ॥ 

[शय्न्तपदाथंविदाषविवश्चामानम्] 
(बृ) दयन्त सश्खावान्तमाहवनीये कमे -- रोयुवाकमध्यं 
परिषिपरहरणात् प्रहरणाङ्गताच्च सयक्षावस्य तदन्तता । सभ्क्षाव- 

स्यानङ्गखे परिधिप्रहरणान्तम् । 
[इविदगोषभक्षणनिव्तिपक्षेविशोषः, 

तत्र-- निवृत्तिः--थौवस्य च समाधिः पूर्ैमेव नार्षन्ते 
स्विष्टकृति च । 

नोपवेषम्रणीता विमोक -प्रणीतविमोके पूैयुपादातव्ये व्यु - 
मेणोपादानसुपवेषादेः पदार्थस्यायन्तनिवृ्तेः । प्रणीतानां ठ विमोकस्या- 
न्तर्व्यासादनपयेन्तत्वात् तस्य च निवृत्तेनिषेषस्य स्तोकविषयत्वात् । 

[अ्रपन्चेप्रायश्ित्तदोमेषेरोषः। 

परणीताविमोकादे; प्रतिषेषाससंस्थायाः प्राक् सवप्रायश्चित्तानि 
दूयन्ते । जहा वेण वा जुहोतीत्येतावति वक्तव्ये सवपरायाशित्तानीति 
वचनात् आयु संस्थासु चा" विदितानां दोषाणां सम्भाविततवात् 5 करम- 

विरेषोपदेशात् एतानि न हूयन्ते । साधारणोध्पदेशोपदिष्टा इष्टेभ्य 
इत्यष्टाबाहुतयः । ` सवंसाघारणानि प्रायशित्तान्येव खण्डसंखथासु 
दूयन्ते । दाशंपूणेमासिकेस्सवप्रायश्चितेविकर्पेरक्निति  तस्साध्यदोष- 
निषौतेः साधनैस्सह विकल्पन्ते न तेषां क्रमेण विकल्पः । तथाहि 
प्रायशचित्तोपदेशः फरवान् भवति। इतरथा अत्रैव समृद्धये स्वाहा एता 
एवेति वक्ष्यतीति । न समिष्टयजुः भ्रोवसम।पिः। न बर्हिष्पहारः काल- 
मावात् । न होतृषदनस्तरणं सीणेत्वादेदेः । 

1 कमेहविररेष-क. > नोपवेषण-घ. 3 व्रिसगौ-घ. ^ चा विदि. 
तानाम्-क. ऽ केवि्तम-ख. ग. व्युत्कम (सु. रा). ० णोपदिशनषिम्य- . 

घ. साधारणानिरे-क. नीषटेभ्य (यु. रा). ` तत्साध्ये-ख. ग. 8 निघोते-ख. ग. 
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(भा) ` यजमानपललीकमंणामनिवृतिः । अन्यं वा वृतो होता 
ब्रह्माऽऽम्रीभ्रो वा अन्त्वे्यासाय विमोकं कृतवा प्रणीतानां धारां ° साव. 
येत् । पूणपात्रनिनयनं च कुयीत् पल्यास्तद्थत्वात् ! अगब्येडां भक्ष 
यित्वा ° समापितः न जुहोति संपतरीयं यद्यहुतः । इयन्ते दक्षिणा- 
भिहोमा अभिनियमात्। निशरृत्तिवो याजमानस्यापि यत्राध्वयुरुपरमत्याहव- 
नीयसमीपसस्य प्रणीताविस्स्य गाहंपत्यसमीपसस्य * भिमोकादेः । 

[ब्रह्मणः परारानादिकाटः]. 

(ब) यजमानपल्लीकमेणामनिवृत्तिः---आध्वय॑वसमाप्तयुपदेशान 
न्तरं शस्थान्तरोपदेशादाध्वयेवसम पतिरेव । बरह्मणाऽपि तदन्तरं प्राशनो- 
पस्थानादि ॥ 

[अन्थोवेत्यादिभाष्या्यः] 

अन्यो वा वृतो हाता-स्रावयेत्-अनेन भाष्यरिङ्गिन 
इडान्तायां चतुधा इत्वा बर्हिषदे करोत्यन्यः । अन्वाहायेस्तु गृह्यते 
प्राम्देशत्वामावात् ॥ 

[पणैपा्रमिद्यादि भाष्याथैः)] 

पू्णपात्र-थेत्वात् इति ;-अस्याथेः ;-आज्येडान्तं गाह- 
पत्य इत्यामिन् पक्षे गार्हपत्यसंन्निधौ पूर्णपात्रानिनयनश्च कतेभ्यम् 
संपली पत्याहं गच्छ इति रिङ्गात्यल्यथेत्वात् । शयुवाकान्तं गाहेपत्य 
इ्यसिन् पक्षे न परिषधिप्रहरणम् न सथखावः शयुवाकानङ्गत्वात् ॥ 

[सपत्नीयदहोमविेषः) 

आज्येडां -यद्यहुतः-- यदि पलीसयाजमध्ये न हुतः यदीति 
प्रमादे दोषामावः । प्राशित्रमप्येवस् ॥ 

| [हयन्तइतिभाष्योक्तयपक्षेदेतुः 

हूयन्तेद-विमोकदेः--संस्थापयेदिस्यविशेषवचनात् । 

- 1 यजमानकमैणा-घ. 2 खावयति (मु. रा), 8 समाप्ति-क. ख. ग. श्र 
4 योकत्रविमोकदेः-ग, 5 यदि प्रमदे.-ख ग. 
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(भा) इत्तस्थेडान्तनियमोऽनयेकरस्यात् ¦ थदि `मिश्राणिः चतुघांकर्णा- 
दीनि क्रियेत् । -अतषेऽध्वदयरेतानि "कमपि करोतीति ब्रुयात् । ̀ 

[अन्नपश्चान्तरतन्निरासश्च) 

केचितयथगेताः.संखाः कर्पयन्ति ; तेषामाहवनीयग्रहणमनथे- 
कम् । 

ति [इडान्तपश्चविरोषः] 
इडान्ते ` ° चतुधौकरणादर्भवृत्तिः । जआभ्यिडां ` भक्षबितवा 

बेदात्तृणमपादाय तखेवावयवमायुषे तेति. निधायाविज्ृतस्सूक्तवाकः । 
{^ [उक्तार्थसम्थनम् 1 

(धर); इतरथे- क्रियेरम्- चतुधाकरणादीरमा ` ऋविग्य॑जमान मात्रौ 
श्रयाणां यजमाश्नानिवृस्या थ्यनुष्ठानै स्यात् तर्हींडान्तनियमोऽनथेक- 
स्स्यात् ॥ | 

तोऽव नूर्यातू--यदन्येन , मिश्राणि करियेरन्' अध्वयो 
{पनयन्त स्यात् । अतोन्येन स्वै क्रियते । अताऽध्व्युमात्र्िकृत्त 
परत्वादिडान्तनियमोऽनथकस्स्यात् । अतो निवृत्तियांजमानस्यापि ॥ 

| [पश्चान्तरदोषश्च| 

केचित्फथगे-थैकम्--रंयुवन्तं वाऽऽहवनीय इति वाशब्द्- 
चतुष्टयाभावाच्च । अतः कदट्पद्रयमेव ॥ 

,  [चतुधोकरणादिनिषेधेव्यवस्था] 

[अविङतेसृक्तवाकत्वोपपत्तिः) 

आज्येडां-पक्तवाक इति--चय्वन्तं गार्हपत्य इत्यस्मिन् पक्ष 
प्रयोगविधिः । अभिश्चब्दस्य गाहपत्येऽपि सम्भवादवि्कतस्पू्तवाकः ॥ 

1 संस्थापनराब्दोचिद्यादृशपूणम।सयोरेवेमौ खण्डसंस्थाविकल्यो इति पक्षं 
निरस्यति खदैत्तः. ` ̀ “2 चतुधौकरणं दक्षिणदे-ग. 1 दक्षिणा चतुधीकरणदे 
(मु. रा). ¬ ग्यजुमानूमिश्रणां-क, ख, ग. घ. +न निवृत्ता. र). 
° मात्रपरत्वा.-ग. 
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(भा) आहवनीये परिषियोःन क्षिप्यन्ते नच संस्लावः । शेयुवाकानङ्ग- 
त्वात् ` तती ' दक्षिणाभिक्षोमाः सवत्र 'समानम् 1 ̀  विष्णुक्रमादि 
याजमानम् । 

(द) ` "` स्वगेकामो दरेपूणेमसि ` एककामः ॥<॥ 
॥ १७॥ ६०० ॥ 

(सृ) ° सवंकामो वाः ॥ ९॥ १८ ॥ ६०१॥ 
(सू) ¦ य॒गपत्कामयेताहारणथर्ते ब ॥ १० ॥ १९॥ 

॥ ६०२॥ 

(बृ) “आहवनीये परिश्चयो न शिष्यन्ते--शाखाङूतु वेदतृणेन 
सह प्रहियते ॥ 

न च संक्षावः- क्रियत 1 
दौयुवाका-- समानम् --सवेसेस्थासु ह्यन्ते । 
विष्णुक्रमादि 'याजमानम्--यजमनपलीकमेशं निवृत्तिरि- 

त्यस्मिन् पक्षेऽपि * विष्णुक्रमादि कतेव्यम् । सानीयभनिायां जपतीत्यादि 
क्त् चतु्धौकरणाश्डीनां निवृत्तावपि विष्णुक्रमाघनुवरत्तिः ` ऋवििष्न्या- 
° पारानपेक्षितत्वात् आलर्सस्कारत्वाश्चं ॥ 
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- [कामनाव्यवस्था 

(भा) ` यदैककामसदा खगै एवाय कामयितव्यः । आहारण्थक्ते वा 

खगादीन्वा युगपत् । 
(सू) ताभ्यां यावज्जीवं यजेत ॥ ११॥२०॥ 

॥ ६०२॥ 
(स्) त्रिऽ्तिशतं बा ° वषाणि॥ १२॥ २१।६०४॥ 
(सृ) . ओर्णो वा ^ विरमेत् ॥ १३॥ २२॥ ६०५॥ 

[सङ् वस्पकाटः. 

(मा) पोण॑मासे पोणैमासे यावज्ीवादिसङ्कस्पः । 

(वृ) यदैक-मयितव्य इति--स्वगेकामो दशपृणेमासावेककाम 
ह्येकं सूत्रम् । इतरथा एककाम इत्यस्यानन्वयात् सवैकाम- 
भहितत्वपक्ष स्वगेकामस्थेव दशीप्णमासो न पश्वदिरन्यतरकामस्य | 
परथमे सवैकामो वाऽधिकारी । ° तश्रायुगपत्कामो मन्दफकः । 

आहरप़-ऽअयुगपत्--पोणेमासे णोणेमास एकेककामः ॥ 
[तत्तत्सङ्स्पारम्भकारः पश्चान्तर च] 

यावज्ञीवादिसङ्कट्प हइति--यावज्नीवर्रिशद्रषजी णैविरमण- 
पक्षाणां अन्यतमसङ्कल्पः प्रथमपोरणंमास्याम् तेष्वाहारपुथक्तपक्षः प्रथमे 
स्वगीकामाधिकारेऽपि द्वितीयपौणेमास्यादो यावल्जीवसङ्कल्पविरोषो 
मीमांसकमतेन (जे. सू. २-४-९) । 7 यावल्जीवनवत्तया अधिकारस्य 
परतिप्रयोगमेदादिति ॥ 
म 1 

1 यथयेककामः-घ. ], यदैकं काम्यतेत 1. 2 यदि विच्छिन्यात्मत्थवे 
- 1दित्यथः ; प्रतरजितस्य तु दीक्षितवत् प्रतिषेधादेव निनद्रततिः अनमित्ववचनसामथ्यीच् 

(रु). 3 ततो विरमेत् (र). “ तदिरामदेव निर्ढत्तिस्तद्विकारणाम्। न तु 

विरमेदमिहोत्रात्; ,कात्यायनोक्तः (र). 5 रदितपक्षे-घ. ० तत्र युगपत्कामो- 
क. 7 ज्ीवनतया (मु. रा). 
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[उपरमालुपरमन्यवस्था] 

(भा) दशेपूणेमासयेरूपरमे तद्विकाराणामप्युपरमः तपकृतिल्वात् । 
दरविंहोमाभ्रयणं " तु करियते | 

= ~~~ ~~~ भन ० ~ 
न एत ककन 

[ददी पृणमासचिरहेऽन्यविप हसंभवस्योपपत्तिः पश्चभेदेन] 

(ब) ददोपूणे-ततप्रकृतित्वात्--तद्विकाराणामाम्रयणादीनामपि । 
अयमभिप्रायः ; --अन्वारम्भणीयासस्कतो दशेपूणमासविकारे °प्वषि 
कारी । तथाहि {अन्वारम्भणीया वितो न स्यादहृतिकारमष्यलवात् , 
(१२-२-२० ज. पू.) इत्यस्मिन् पक्षे दशेपणेमासपरयुक्तान्वारम्भमणी- 
यार्जितसस्कारोपजीवित्वं॑विकृतीनाम् । अतस्तयोरूपरमे तदथेतया 
परयुक्तसस्कारस्यापि विनाश्चात् तदुपजीविनां विजृतनिमप्यननुष्ठानम् । 

स्याद्वा कारस्यशिषमूतत्वात् (१२-२-२० जे. घ.) इत्यस्मिन् 
पक्षेऽन्वारम्भणीयासंस्छृतस्येव ° प्ञ्तो साङ्गे प्रधाने अधिकार 
इति प्रधानप्रयुक्ताधिकारोपजीवित्वादङ्गानां प्रघानाधिकारोपरमे 
उङ्गष्वप्य,वकाराभावात् तदङ्गवद्विङ्ृति^ध्वप्यनधेकारात् प्रकृदयुपरमे 
तद्विकतीनामप्यननुष्ठानम् । यथा विकृतिप्रयोगेऽसन्नयतः सान्नाय्य 

विकारा न भवन्तीत्युक्तम् ॥ 
[आश्रयणानिवर्तिनिदानादि) 

दाबहो- क्रियते --दशपूणमासोपरमेऽपि नवानां गपत्य 
साङीपाकं श्रपयित्वा (६, ३०, १६ आ, श्रो.) इत्येवं रूपाग्रयणं 
करियते । अनाहिताभचेरपि नवाशनाथं ° दशेपृणेमासाग्रयणेऽधिङ्तत्वात् 

1 यणं क्रियते-ख. ग. घ. 1 ष्वप्याधकारी-क, ध. 1 आरम्बणीया इति 

जेभनिसूत्रेपाटः 8 विज्ृतो सदि. ^ ष्वनधि (सु. रा). 5 दर्विहोमाग्रयण 
विङ्तित्वादन्ापि-ख. ग. थं दर्विहोमेऽधिङ्कतत्वात् दशेपूणमासविकृतित्वाभवेनुष्र- 

नसंभवाचच विच्छिन्नाभि- घ, 



(भा) दर्विहामसोमर्नमिपिं निवृत्तिः । 
= + <दापश्च | 

केवरमभिहोत्रमिद्युपदेशः । अभिहोत्रमेवं' जुहुयादिति कात्याय- 
नमतिश्च ॥ | 

(स्) द" पौणेमास्यो दवे अमावास्ये यजेत यः काम- 
यतर्यामित्युक्त ° हेकामेव यजेतेति ' ॥ १९ ॥ 
॥ २३॥ &०६॥ ¬>» ५ 

। चतुर्दशी; खण्डिका ॥ 
भ 

(र) अत्रापि दशेपूणमासविङृतित्वामावेशनानुष्ठानसंमवाच् विच्छिन्ना 
भिसन्धानं शिवाजपान्तम् तावतेवाभिसिद्धेः। इष्टीनां चा भ्नियताङ्गल्वात् 
आधानसख सेष्टिसान्वारम्भणीयमपवृज्यतिदशेनात् पूणोहुत्य न्तमभरथा 
षेयम् । यदि विष्टयस्तनुयुः इति (आश्व. श्रौ २-१) बहचवच॑नाञ्च 
ससर्गोष्टयादीर्नी' च पृणां हतिः ॥ 

दविहो-त्यपदश्च इति- ताभ्या यावज्ञाव यज्ञत वत्रेशतं 
व वैषाणीति निल्यकमेमात्रोपर्क्षणम् । दरविहीमसोमानामपि नित्यौनां 

[सोमविशेषानवव्युयपत्तिः] | 
निवृतिः । अस्मिन् पक्षे सोमोपादानात् पूवैस्मिन् पक्षे सोमोऽनुष्ठीय । 
आधानानन्तरमेव सोमाधिकारदशनात् ९ अन्वारम्भणीयानपेक्षितत्वाच्च । 

` 1 दव पौणेमास्यो अमावस्ये क. 2 क्तषिकामेव-क, अथानयोः कर्मणो 
ऋद्धिकामप्रयोगे विशञोषः प्रदर्यते । यः कामयेत््रयाभिति पौर्णमासीममावास्यां 
चस्तेस्वे कलि द्रे द्वे यजेत । किमुक्तं. भवति १ एकस्मिज्ञेवषवणि पोणमासीम- 
भ्यस्येत् पञ्चदर्यामेकां प्रतिपदीतरमिति; तथा स्वकचेऽमावास्यामिदथः । 

तत्र प्रथमेतिशब्दानन्तरं इति तत्रोपात्तं द्रटन्यम् । इत्युक्ताह ;--एवमभ्यासमुक्ता 
पुनः ` 'त्रीद्यणमाह ;---“ एकमेव ` यजेत ` इति उभयमप्येकामनभ्यस्तामेव 
यजेते न. तु द्वे द्वे इयथः । वैकत्पिकोऽभ्यास इत्युक्तं ` भवति-रू. 3 तापि 
सु. रा): = #'ननवुष्ठान्, (सु. रा). + चानियतार्थत्वात्-क. चानिय तत्वार्थत्वत् 
(म् रा). ° खन्तत्व कर्ममात्रोमथा १-क. 7 हुत; (सु. रा). ददौ नान्वारम्भ- 
णीयानपेक्षत्वाच-ख., ग. 
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[कयम्यपर्योगे कारः मानश्च] 

(मा) “~ प्रतिपदितीययोरिञ्ा ऋद्धिकयमस्य यमद्चजासमिति.रिङ्गात् । 

[उपदेदापश्च 
वौणमासीपरतिपदीरि्युपदेशः' । ` साकमेषेषु विरोधात् । 

' एक।ऽप्युद्धिकामस्य ङभ्यते । 
2 

(घ) ततः सोमाज्ञाना द्दीपूणेमासविकाराणामप्यनुष्ठानम् । दरविहम्- 

निवृत्ताबप्यभिहोत्र हृयते । चतुरात्रमह्ूयमानोऽभिर्शोकिको मवतीति 

रतेरभिगुप्त्यथत्वात् । | 

[काम्यप्रयोगीयविशेषोपपादनन्] 

प्रतिप-शिङ्ादिति--यस्मिचहानि प्रथमामावास्यायां 

यागसमातिः तसिमिन्नहनि चन्द्रमसः पश्चस्पकाशनं प्रतीयते पश्चा- 

न्द्रमा जभ्युदेतीत्यनेन । अतः परथमस्य. पश्वदश्यामारभ्य भति- 

पदीज्या । द्वितीयस्य तु प्रथमायामरभ्य द्वितीयायामिञ्या । 

[उपदेशपक्चीयविशेषोपपादनन् | | 

पौर्ण त्यपदेशः.- दे पोणमास्याविति वचनात् चतुदेदया- 

मारभ्य पञ्चद्यां यागः पञ्चदश्यामारभ्य प्रतिपदि याग इतयुपदंशः । 

साकमेधेषु विरोधादिति साकमेषेषु पञ्चदशीपरतिपदोरेव 

वोमासीत्वं॑प्रवीयते । * साकमभैरिलयुक्ा * अत्र पोणेमासय्टेत 

चतुरस्यामारभ्य पञ्चदश्यां साकमेधं समाप्य * प्रतिपदि ` पौणेमासी- 

विधानादनत्रापि द्व पौणेमास्याविति पञ्चदर्यां प्रतिपदि यागः । 

एकाप्यु--भ्यते--एकमिव यजेतेति । 
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[एककामस्याप्युद्धिकामना] 
, योऽप्येककामस्तस्याप्युद्धिकामो कभ्यत इति पुनरारम्भः । 

इत्यापस्तम्बश्रोतसूत्रधूतंस्वामिभाष्ये तृतीय प्रश्र 
चतुथः पटलः ॥ 

(सू) सश्स्थाप्य पौ्णमासीमिन्द्राय वेगृधाय पुरो- 
 डाश्षमेकादशकपारुमयुनिरवंपति ॥ १॥ १॥ ६०७॥ 
(सू) समानतन्त्रमके समामनन्ति ॥ २।२।॥ ६०८॥ 

अ --- त नण भथाणा० नम न म णे 

क, [एककामस्याप्वेद्धिकामनोपपत्तिः] 
ब योऽप्येक-रम्भः--एककामस्य स्वगं एवादौ कमयि- 
तव्य इत्युक्तम् । “ ऋद्धिमात्रकामसाहारप्थक्तुपक्षेण सिद्धलवेऽपि एकामेव 
यजेतेति पुनविवानदिककामस्याशप्युद्धिकामना भवत्येव न स्र 
एवेति" ॥ १२५ ॥ ५५८ ॥ 

इति आपस्तम्बश्रोतधूतैस्वामिभाष्यकृत्तौ तृतीये प्रश्ने चतुथः पटलः. 

+ 

अयन्मासा िममणनम 

1 अथोत्तरेण पटलेन ददयपूणमासयोनित्यान् काम्यश्च निवौप्यान् गुणविकारा- 
शवोपदिशति । पौ्णमासमुनिवंपतीति वचनात् समुदायाङ्गे वैश्रधः । तेन 
पीणेमासविकरेषु न भवति । आमावास्य॑ त्वस्य तच्रमैन्दराभाधिकारत्वात-स. 
2 ऋद्धिकाममत्रमाहार-ख. ग. 3 बरद्धिहानिम-ख. ग. बृद्धिकामना-क. 
५ अत्र ;--भोणैमास्या इष्टः समाप्तथनन्तरं इन्द्राय बैखधाय पुरोडारामेकादशकपाङ 
नितरप्रयन्वर्वाऽऽधानप्रदत्यासमपिरस्या इटेरामावास्यतच््रतैन्दरा्मविकारत्वात् इति 
दृततिदेर्यते . (मु. र 1). (अत्रत्यकेशोषु तु न दरयते) 
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[वैमरधष्नौ समानासमानतच्रत्वकृतावेशोषःउपदेशमत च| 

(भा) समानतत्रे वैमृषे सोमयाजिनो नानाबीजगधरमः प्रकृतावृूह- 
विरोधात् । एेन्द्राविकारश्च । अत आमावास्यं त्रम् । उपदेशो 
यथामागभेति । समानतत्रेऽपि भवत्यूहो विज्कत्याश्रयणात् ॥ 

(शू) तस्य याथाकामी `प्रक्रमे प्रक्रमात्त निय- 
म्यते ॥ ३॥ ३। ६०९॥ 

[ वेश्रघ आरम्मानिल्यतापक्चः 
(भा) अनित्यश्चास्यारम्भः यदग्रे निदप्य नानुनिवेपेदिति । यस्या - 
रढ्वस्तस्य नियतः | याथाकामी प्रक्रम इति यथास्य कराम इच्छा 

तथा परयुङ्क इति । 
[त 1१1 1 षा नी म य माणा मा मम ण त 

[ वैम॒धेष्टो ऊहसखद सद्धावपक्षयोरुपपत्तिः | 

(र) समानचन्त्रे -हविरोधादिति --सोमयाजिनोऽमीषोमीयस्यापि 
वि्यमानतवात् श्पुरोडाशबहुत्वा्यथाभाग भ्यावतघ्व^मित्यश्ंस्य बहुवचने- 
नोहः प्राप्नोति । स चायुक्तः प्रहृतो । अतस्समानतन्त्वे वेसृषस्य नाना- 
बीजघमेः ॥ 

एेन्द्रा्-तन्त्रम्- तद्धि ̂तत्नपक्षे ; 
उपदेशो यथाभागमिति--श्रयणादिति ;--विङ्कलया समा- 

नतन्त्रतवे विज्कृतेरागन्तुकत्वात् प्रकृतेश्च सगुणविगुणस्ाध्यतात् विज्कते- 

रपि सगुणत्वाचथातन्रानुष्ठानस्य युक्ततवादृहों युक्त इति । अयं 
पक्षो माष्यकरिणाग्रयणान्वायाल्यपक्षे मीमांसकमतेनोक्तः ॥ 

 ([भाष्यवदितपक्षद्धयदहेत् ] 
(बृ) अनित्यश्चा-निर्वपेदिति- श्रते यदिशब्दश्रवणात् । 

प्रयुङ्के इति--याथाकामी । आरम्भे याथाकामितवम् । 
पा यकम ॐ च भाक भाया आने कका [1 प तापाय कक 

1 घमौः ग. 2] प्रकमेखकमे १-क. 11 दशेपूणमासारम्भदशायामार- 
भ्यते न वा (स). 3बहुत्वाप्पुरोडाशानां-घ. ^मित्यस्य-ख. गश. ° तन्तव 
पकष-घ. 
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[तन्नप्रथमपरियर्दानियमपश्चः। 

समानतन्रे नानातत्रे च याथाकार्मीद्युपदेश्षः ॥ 

(घ) सप्रदश्चसामिधेनीको यथाश्रद्धदक्षिणः ॥ 
॥ 9 ॥ ४ ॥ ६१० ॥ 

[अ पक्षे दक्षिणाविषयमतिमेदः] 

(भा) समानप्तत्रेऽपि केचिदक्षिणामिच्छन्ति ; अविशेषेण चोदितला- 
त्मकरतिदक्षिणायाः ; विरोधाभावाच :॥ 

दशेपणेमासविकारिषु ब्रह्मणे `गामिति कस्माच भवति दद 
पणंमासाथंतवात्सवंमन्राणाम् ॥ 

| नियमस्य विरेषविषयत्वखाभः ] . 

(बु) सप्रान-त्युपदेश्च इति--समानतत्रमेके इत्युक्ता तस्य याथा- 
कामी. परक्रम इत्यप्देशात् समानतत्रत्नानातत्रत्योयेथोष्पक्रमं नियम 
इति ॥ | 

[ दक्षिणाविषयमतिभेदविवरणम् ] 
दपूर्ण-बति--गाशिति, पदन द्रव्यान्तरामिघानानामप्यहः 

कस्मान्न . मवति ? परिहरति ;- 
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(भा) यथाश्रद्धदक्षिणत्वात् । 

[चिङूतिषु वेखध न]. 
पोणेमासविकारेषु न वैमृधः समुदरायाङ्गत्वात् " ॥ 

(घ्र) ज्रधवत्यौ ° सेयाज्ये । अपरे शधमहते . सौम- 
गाय तव दयुम्ान्यत्तमानि सन्तु । संजास्पत्य ̂ 
सुयममाडृणुष्व रशचयतामभितिष्ा महार्सि । 
वातो(व)पधूत इषिरो वशा<अयु त्रप् यद(ह्वा)न्ना- 
वेनिषद्धितिषसे ।` आते यतन्ते रथ्यो यथा प्रथक् 
शधो \स्यगने अजराणि धश्यस इति ॥५॥५॥ ` 
॥ &११॥ 

म् नम जानन ततन 

छु) यथाश्रद्धदक्षिणत्वात्--मनारमभ्याधीतानां `सकदक्षिणप्रति- 
ग्रहमन्राणां प्रकृतिभूतदशेपूणेमासाथत्वात्तत्रानथकतादिति । अतश्च 

विकृतिषु. यथाद्रव्यं प्रतिग्रहणमच्राणामुपदिष्टत्वान्न प्राङृतस्योह : । 

[ विदतिकमसु वेस्रघाभावोपवषत्तिः 

पोणेमास-ङ्गत्वात्-संस्थाप्य पौणमासीमिति ; पेणेमासी 
शब्दवाच्यरकर्मसमुदायाङ्गत्वात् विज्रशिष्ठु च तेषामभावात्, वैङृतकमेणां 
तत्कार्यापन्नत्वामावाच विकृतिषु द्वारकायौमावाचच पावेणहोमवद्वैयृघ- 

स्याप्रा्िः । -च्लुर्होत्रा पोेमासीमभिश्रेदिति ठु हविस्संस्काराज्गत्वान्न 
कमं समुदायाङ्गम् ॥ 
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(घ) अग्रीषोमीयमेकादशचकपाटं पोणमास्यामञुनिरव- 
पत्यादित्यं घृते चरु सारस्वतं चरूममावा- 
स्यायां पौष्णं चेन्दमेकादशकपारममावास्यायां 
पौणमास्यां च' भरातृनव्यवतोऽभिचरतो वा ॥ 
॥ &.॥ & ॥ ६१२॥ 

 [अचिष्रोमाद्युष्ठानकाः फलं याज्या नुवाक्याविरोषश्च] 
(भा) अभीषोमीयादीनि त्रीणि वैमृधं स्वा आतृव्यवतः आतृष्यो 
मा बाधतामिति । अदितिर्देवता अस्येत्यादित्यः : नादित्यः° | 
+ सरस्वत्यादीन्यमावास्यायाम् अभीषोमीयस्य याज्यानुवाक्ये › प्राते 
आदतिनं उरुष्यतु महीमूषु मातरम् इत्यादिव्यस्य । इन्द्रं वो विश्वतस्प- 
न्द्रं नरः इत्येन्द्रस्य । प्रणो देव्यानो दिव इति सरस्वत्याः । पूषा गा 
अन्वेतु नः शुक्रं ते अन्यदिति पोष्णस्य || 
[ 

ज ज भवत वाका [री 

[अभाषोमीयादि काटफलनिर्दैरोापपत्तिः, 

(वृ) अग्रीषोमीयादीनि -- व्यवतः -- पोणेमास्यामनुनिैपतीति 
° पौीणंमासीं छत्वाऽनुगनिवोपश्रवणात् वेमृषोत्तरकारुमेव पोणमास्याम् | 
अमावास्यायां तु ब्राह्मणतपश्णान्ते आतृत्यवते इति नैमित्तिकम् ॥ 

भ्रातृव्यो मा बाधतामिति--फ़कथेमभिचरतः शत्रुमारणे 
प्रवृत्तस्य ॥ 

अदितिर्द-दित्यः--आदिल्यं चरूमिति तद्धितनिर्दैात् । 
सरस्व-स्यायाम् --इनदरेण सह ° बहुवचनमुभयत्र ° । 
न ४४. २11. 1 

ज मामकान कक, 

1 भ्रातृव्यादात्मानं रिरक्षिंषतस्तं जिघांसता वा इमे द्वे इष्टी दयोः पर्वणो- 

रजुनिवैपति । तेषु पौष्णः पिषटश्वसः. 2 त्यः--आदित्यदेवतः-ग. 8 नादित्य- 
देवतः-क. घ. [. नादित्यदेवता (सु. रा.) [. तथात्र. 5 उक्त-ग, 
॥ साज्गपोणेमासा-क. (मु. रा.) 7 निवैतणश्र (सु. रा). > णान्तम्-ख, ग, 
° बहुत्ववच-ख, ग. 10 मुमयतः-ख. ग. 



ख. १५, सू. ६.] अआपस्तम्बश्रौतसूत्रे तृतीयप्रश्चे पञ्चमः पटलः 308 

य क ५४ [पौष्णादित्यचर्वोर्विद्चेषः। 

(मा) सेतर चस्य पेषणं चरोः । तस्मासूषा प्रपिषटमाग इत्यविशेष- 
वचनात् ॥ । 

आदित्यः " प्रणीतेन धृतेन ॥ 
[सवचरुसाधारणः पाकः] 

यजुरुत्पूतेन वा ख्ार्छगतेन चरूणां पाकः ; पवित्रवत्यज्ये 
कणानावपतीति शङ्गात् ॥ 

एेन्द्राञ्चीवकारेषु अभिभरीने पश्च] 
सवैत्नद्रा्मविकाराणां ऊहनामिमरनम् ; 

मयमत पम, याया तधा म नयाय न य ममता यनया मयम ०१८५ ० ८ 

[पौष्णचरुपेषणनियमहेतः] 
(वु) स्त्र चो-त्यविशेषवचनात्-तस्मासूषा प्रपिष्टमाग इति पाशि- 
त्रवाक्यरेषे पूष्णः स्वह्यमात्रसंबन्धितेन सिद्धवसेषणानुवादात् अदन्त- 
कतवहेतुनिदशात् पोष्णकमोविशेष्धनिष्यमावाच्च पेषणं › सरववोष्ण चरोः॥ 

[आदिव्यचरौ विशेष हेतुः] 

आदित्यः प्रणीतेन पृतेन--श्रपयति | संयवनाथत्वालणी- 
तानाम् | प्रणयनकरि घतं प्रणीय संघृतमद्धिरःमतेति तण्डरेष्ववनयेत् ॥ 

[भाष्यमते वैकल्पिकत्वसिद्धिः पश्चान्तरं च] 
यज्ञरुत्पू-सिङ्गादिति- सोदकं धृतं स्थस्यामानीय यजु- 

षोतपूयाधिश्चयणकष तण्डुकनावपति । सवेचरूणां थजर्यूतप्रणीत- 
योर्विकल्यः । भारद्वाजमतात्तु पात्रान्तरे यजुषोत्पूय स्थाल्यां मच्रेणानीय 
श्रपणे उपव(नकाङे सोदकस्थास्यामुपधानं केचित् ॥ 

[उहेनाभिमरनस्य सयेत्जिकत्व हेतुः] 

सत्रे -मरशंनम् --सवेत्रेति-समानतत्रेऽपि वैमृध एकदवि- 
संस्कारात् प्राङ्तवेकतहविस्पाधारणनिर्देश्ामावादृहेऽविरोषः ॥ 

1 आदित्य घ. 2 संबन्ध्यमावच्च (मु. रा). २ स्त्र पौष्णस्य चरोः 

(मु. रा). 

8800. ?07. 7, 40 
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(भा) न तुपदंशः ॥ 
(च) न्द्राय त्रतरे चरं दवितीयं ` वैमृधस्य इयाचो 

मृत्योः्यान्या वा बिभीयात् । पुष्करो दक्षिणा 
॥ ७॥ ७।६१३॥ 

[अन्न वैमधपदा्थः) 

(भा) पौणेमाससमानतत्रेऽपि वेगृषे ॥ 
[अवान्तरकभसु विभक्तिनियमाः। 

इन्द्राय त्रत्रे इति चतुर्थ्यां निवापप्ोक्षणाबिवापरसंवापानु- 
्ूहीतयेेषु यत्र चाभेषारणचतुषाकरणे । इन्द्र॒त्रातदहैन्यमिव्यामन्रणे- 

[सहेतक उपदेरापक्षादायः] 

ब्र) नतुपदेश इति ---इन्दरतात्रादीनां गुणमात्रविज्तप्रकृति- 
देवतालादनृहः । अन्यत्र प्रहृतिदेवताभ्यो यथेन्द्रः पुरोडाश इति 
्रृतिप्रयमिज्ञानादनूहः । आश्विनम।रुतादिषृह एव ॥ 

[अच्रानूह पश्च; सूत्राथेश्च] 
पौणमासतन्त्रेऽपि वैमृध ;--प्रहृतितन्रोपजीविखाच्च नोह 

इत्युपदेशः । द्वितीयं वैमृषस्येति वैमृषेन समानतन्तरः यस्य मरणा- 
भजज्यानेवी भयम् । मुष्करः वृषणवान् ॥ 

[च तुथींविषये विकस्पस्थरम्] 

इन्द्राय-धोकरणे--मदित्यादिषु चरौ विकल्पेन । 
[सबुद्धेविषये पञ्चिकत्वस्| 

५५ हे णेनो (~ १ 
इन््रत्रातहेव्याभेत्यामन्त्रणेनोपसादनम्- - निर्तदेवतोपर- 

क्षणपक्षे ॥ 
3 वैयषसमानतन््रम् २ दैखषः पर्ममाससमानतन्त्रऽपि स द्वितीयो 

निरूप्यते (द) ज्यानिः-ग्याधिीडा (रु). 3 जान्यदिर्वा-ख. ग. जनेवा (मु. 
रा). + दिषु च विकल्पेन-ख. ग. 
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(मा) नोपसाद्नम् । इन्द्रं ्रातारामिति ` दवितीयाऽऽवाहन स्वाहाकारे 
यजत्येतेषु । इन्द्रस्य त्रातुरिति षष्ठी हुतानुमन्त्रणे । अयाट्करण उज्जितों 

चेन्द्रल्ाता । मुवनान्ष्तामिति प्रथमाभिमरीने इदं हविरजुषतेति 
च । त्रातारमिन्द्रं मा ते अस्यामिति याल्यानुवक्यि | 

(सू) न्द्रायेन्दियावते पुरोडाशमेकादशकपालमनु- 
निवैपेत्रजाकामः पञ्चकामभ्स्सजातकामः॥ ८ ॥ < 
॥ ६१४ ॥ 

(भा) सजातकामो आमकामः ॥ 
[पूवैवद्धिभक्तिनियमः] 

इन्द्रायेन्द्रियावते, इन्द्र॒ इन्दियावन् , इन्द्रस् इन्द्रियावन्तम् , 
इन्द्रः, इन्द्रियावान् , इन्द्रियाणि चतक्रवोऽनुतेऽदायीति ॥ 

(सू) एतं वाऽलुनिर्वाप्यं * इुषीत ॥ ९।९॥ ६१५॥ 
[अयमप्यच्रं पुथक्कस्पः. 

(भा) एत वाऽनुनिवोप्यम् । वेमृधन विकल्पः ॥ 
पजान 9 ०५५ ------~~- 

~~~ 0 व 1 क 

[द्वितीया सवश्देवतासु| 

(वु) इन्द्रं त्रातार-रजुषतेति च--सर्वष्टदेवतानामेवं विभक्ति- 
निर्देशग्यवस्था ॥ 

[कस्पोऽ्यं विकस्प्यते) 

सजातकामः-ग्रामकामः- प्रजाकामादयो विकल्पेन । 

इन्द्रायेन्द्रियावते-क्रतोऽनुतेदाथीति-- याज्यानुवाक्ये ॥ 
[विकस्पेऽपि धिष. 

छते वा-विकल्पः--न्द्रस्येन्दरिथावतो नित्यङ्गत्वेनाञन्यापि 

समानतन्त्रता विकल्पन परक्रमाज्चयम्यत | 

1 द्वितीयया-घ. 2 ज्दन्तानति-घ. 3 सजताः--सम्रामाः-- तैस्सह 

वस्तुकामः--प्रामकाम इति यावत्-(र). + रेन्द्रियावतभेव ववश्थस्य स्थाने 

निद्यमनुनिवोप्यं कुर्वीत. 
‡ 

त १) 1, ऋष्य 

20 
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(सू) इतरौ बा ॥ १० ॥ १०॥६१६॥ 
[पूवयो विंशाष ६। 

(भा) इतरो वैमृषत्रातारावकाम्यो ॥ 

(च) यमभीव सशयीत सहन्दराय वरमृधायाुनिवपेत् ॥ 
॥ ११॥ ११।६१७॥ 

पश्चदसी खण्डिका ॥ 

[काम्यकल्पान्तरं तत्र वैमृचश्चान्यः] 
भ म (म) भभीव संशयीत कंचिदथेम्; यथा मरणं मे स्यान्न वै।५५ 

द्वितीयोऽत्र वैमृधः ॥ 

(सू) यो ̀  नेव घोषेव थुपुयात्स इन्द्रायाहोुचे 
॥ १॥ १२ 8१८५॥ 

[काम्यकल्पविकषे याञ्यायुवाक्याविशेषाः, 

(भा) नेव ° घोषेचस्य शब्दो न निगैच्छति स वेमृषं छृवन्द्राया"- 

होरुचे, इन्द्र॒ अगहोमुक् , इन्द्रम“दोुचं, इन्द्स्यारहामुचः, द्दरोऽ- 
होभुक्, अहोमुवे विवेष यन्मेति ॥ 

[अकाम्यत्वोपपत्तिः] ` | 
(घ) इतरी-वकाम्यौ--त्ातुरपि मृत्योः ज्योन्या' वेति न मवति 
नित्य^मूतवेरृषेन विकस्पापदंच्ात् 

[दितीयत्वनिरूपणमस्। 

अभीव-त्र प्रैमृधः- यममीव संशययीतति यमथ मरणादिकं 
सशयीत-संदिग्बे स इन्द्राय वेयृधाय द्वितीयं वैमृध नानातनं 
कुर्यात् प्रथमं यथोक्तं कृत्वैव ॥ 

नेव धोषे-ष यन्मेति-- याज्यानुवाक्ये ॥ 
` उ सेगकशाद्वयक्तं भाषितुं न क्षमेत (र). 2 नैव बोषयेयस्य-क. 1. नेव- 
धेषितेतद्यस्य-ख. 11. 3 ज्यौत्या वेति-ख. ग. ५ भूतेन (सु. रा). 5 संदिदिहै 
ख. ग, संदिग्धम्. प्रथमं तु (मु. रा). यथामं-क ! 
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(घ्र) यो भात्ृव्यवान् स्यात्स इन्द्राय ब्ुत्रतुरे ॥ 
` ॥२॥ १३। ६१९॥ 
(भा) इन्द्राय वृत्रतुर । इन्दर वृतरवुहव्यम् । इन्द्र धृत्रतुरम्, इन्द्रस्य 
वृत्रतुरः, इन्द्रो वृत्रतूः, इन्द्रो यज्ञं वधेयच्निति ॥ 

(सू) `अथ यं न $तश्चनाऽऽतपेत्स इनद्रायेव ॥ 
।॥ ३ ।॥ १४॥ ६२०॥ 

|काम्यकस्पान्तरम् | 
(भा) > नातपेत् अशो ‡मे मामूत् ॥ 

(सू) “यो भ्रातृग्यवान् स्यात्स पौणंमास-स°स्थाप्यै- 
तामिषिमसुनिवेपेदाभ्रवेष्णवमेकादश्चकपाल“ सर- 
स्वत्ये चरु सरस्वते चरम् ।॥ ४॥ १५।॥ ६२१॥ 

[ काम्योऽन्यः कल्पः तत्र याज्यादिविरोषश्च | 

(भा) स पोणैमासं संस्थाप्य; यस्यापरवृत्तौ वैमृधः ॥ 

(व) इन्द्राय-वधयान्निति--याञ्यानुवाक्ये ॥ 
[अस्मिन्नपि कस्पे नित्यानन्तयैनियमः, 

नातपेद्धै्ो मे मा भुदिति--यस्य कामोऽश्नसूयोदिवयेभ्य- 

स्तपननिमित्तो भ्रशो ये नाभिभवेदिति सवैम्रधं नियं इलेन्द्रायानु- 

निवैपेदिन्द्राय वैमृधयिल्यादीनि नित्ये वैमृध कृत्वाऽधिकानि ॥ ` 
[वैसखधधवरच्यपव्त्तिप्रयुक्तविशेषोपपत्तिः। 

स पौर्णमास-वैमृध इति--या आतृव्यवान् स्यात्स पोणमासं 
संस्थाप्यैतौमिष्टिमनुनिवेपेत् इति पोणेमास्यनन्तरमामावेष्णवेष्टः प्राप्ता । 
यंस्याप्रवृत्तो वैमृधस्तस्य याथाकामी प्रक्रम इति पाक्षिकलादारम्भस्य ॥ 

यं रोगोपहतकयिन्दिय दियं इतश्िदपि प्रकारादुष्णं ` प्रकारादुष्णं बस्तु ̀  नातसपत् 

इन्द्राय निश्ृपपदाय निवैपेदिलयथेः (रु). > अजुनिवैपेदिति रोषः (मु. रा). ऽर 
मा भूत् कु. रा). ५पौणमासं संस्थाप्येति ब्राह्मणाजुकरणाथेम् । प्रकान्तवेग्धस्य तु 
तदनुभाविन्येवेष्यते (रु). 
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(मा) यस्य तु प्रवृत्तस्तस्य वैमृधं कृत्वा आमरविष्णवादीनि । अम्ना- 

विष्णुभ्यां सरस्वत्यै सरस्वते अभाविष्णु सरस्वति सरस्वन्, अभाविष्णू 

सरस्वती सरस्वन्तम्, अभाविष्ण्वोः सरस्वत्याः सरस्वतः, अभाविष्णुः 
(अग्नाविष्णु अ्माविष्णु ,) प्रणो देव्यानो दिवः । पीपिवा“सश्सरस्वतो 

यस्य व्रतमिति ॥ 
[ याञ्यानुवाक्यापरिग्रहेतिदेशः] 

एवं सवेत्र याज्यानुवाक्याः अन्यत्र परिपाठात् ॥ 

(सू) पौर्णमासीमेव यजेत भ्रातृव्यवान् ° नामावा- 
स्यायाम् ॥ ५॥ १६ ॥ ६२२॥ 

१८७०७००७००००७०००७ ०७ ---~ ~~ ^~ ^ 1 0 
न्रा मौ ---न नात = ~ ज 

(वु) यस्य तु प्रहृत्त-ष्णवादीनि--त्रीणि ; तस्याङ्त्वात् । एतच्च 
ऽ व्याख्यातं भिन्नतच्रपक्षे । समानतत्रपक्षे तु “ सस्थाप्येत्यस्याविरोधः ॥ 

अ्नाविष्ण् ~ याज्यादुवाक्याः --याज्यानुवाक्याकाण्डतया 
उभावामिन्द्रा्मी इ्यादि प्रश्रान्त्यानुवाकात् अहीतव्या इति ° विङ्रती- 
्टीनां सवासां याज्यानुवाक्याकाण्डपठितेभ्यो यथा देवतयाज्यानुवाक्या 
ग्रहीतव्याः ॥ 

[भाष्यदर्शितयाज्यायुवाक्यापरिथ्रह विदषविवरणम् ] 

अन्यत्र परिपाठात्--यथा अन्वारम्भणीयायां व्वदविशवाुमग- 
९ सोमगानीत्यादि । अस्माकं याज्यानुवाक्याकाण्डतया उभावामिन्द्ाम्नी 
इत्यादिपरशचान्त्ानुवाकाः सूत्रकारेण वचान्नाताः याज्यानुवाक्यारि्गे- 
नियम्यन्ते इति विनिथुक्ताः । अतः सूत्रकारेण पठितयाञ्यानुवाक्यानां | 
कमणां तेभ्य एवोपादानम् ॥ 

५ कण्डलितं ग-~पुस्तके न इश्यते. ? नामावास्याम् १ क; ` 3 व्याङ्या- 
नम्-क. घ. « संस्थाप्यस्या (मु. रा). ° विङृतीनाम् (सु. रा) 
6 सभगानीति-इटयादि-ध. 
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(सृ) ` पितरयज्ञमेवामाबवास्यायां : कुरुते ॥ & ॥ १७॥ 
॥ ६२२ ॥ 

(सू) °सङ्कामे सङ्कामे “वजरं आवृव्याय प्रहरतीति 
विज्ञायते ॥ ७।॥ १८ ॥ &२४॥ 

[ सङ्कामपदाथेः | 

(भा) अकरणं-सङ्कामः ॥ 
(सू) त्रथवराध्येःममावास्याया९.‹ सङ्कामति ॥ ८ ॥ 

| १९ ॥ ₹२५॥ 

(सू) `अभ्रीषोमीयाणि प्रधानानि स्युरमावास्यायां 

[सक्रामपदाथेविवरणम् | 

(वु) अकरणं -संक्रामः--पोणेमारसीमेव यजेत आराठृव्यवान् नामा- 
वास्यायां इत्यमावास्यया अकरण-संक्रामः ॥ 
त 

1 अथ किं तर्हिं कृलममावाष्यःयाम् £ न कििदन्यच्पण्डपिवृयज्ञादिलयाह । 

ननु अमावास्यानिषेधादेव निवरिं्यते पितृयज्ञस्त्वनङ्गतवात्मवर्तिष्यते किमथौऽ- 

यमारम्भः १ सदम् ; पौभमास्या एवामास्य।यामपि प्रदरत्तिसन्देहनिरासाथे इति 

बूयात् । कः प्रसङ्गः {‡ अस्ति प्रसङ्गः ; पौणैमासीमेव यजेतेति ब्राह्मणास्य 
विशयित्वात् । तथा च बोधायनः ;--“ उभयत्र पौणमासदहविियजेतेति बोधायनः 
इति (र). 3 सङ्कामे वजरम्-क. सद्कामोऽतिक्रमः (रु). ५ ददेस्यातिक्मेऽति-कमे 

वजर शत्रवे प्रहरति । स एवातिकरमो वज्रभूत्वा तं हन्तीयथः (र). 5 ममावास्यायां 
पौर्णमास्यां वा ्रातृष्यवतो-क.. तयवरारद्यमावा-ख. 6 त्रथवरान् दन् 

अतिक्रामत एव कामावाप्निः नावौगित्यथैः (स). 7 अस्नीषोमदेवताकत्वेन गुणेन 

विकृतानि स्युः । तस्य तस्य धमषु ये देवतानिगमाः तेषु तदेवतापनयेन 

अग्रीषोमोपलक्षणं स्यादिति यावत् । यथा अभ्नेयस्य अर्गषोमाभ्यां जुष्टं निवेपामि 

अभ्नीषोमाभ्यां जष्टमभिधारयाभे अभ्रीषोमयोरहं देवयज्यया्ादो भूयासं इल्यादि । 

एवमेव साचाय्ये आप्यायव्वमधिया अरमाषोमाभ्यां देवभागमेव्यादि द्रष्टन्यम् । 

याज्यानुवाक्ये तप्नीषोमीये एव ; देवतानुसारित्वात् । तन्त्रेण चामावास्यायां 

प्रदानविभवात् तस्य प्रातदौहेन समवदायेति लिङ्गाच । समुचयस्त्वाराषां दरटव्य- 

मेदाव । प्रथक्प्रचार एव पौणमास्यां नानाधर्मणोपांञ्ययाजन व्यवायात् (र). 
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(घ) ` पैषमास्यां च भ्राव्व्यवतोऽभिचरतो वाः ॥ 
॥ ९॥ २० ॥ ६२६ ॥ 

[ कस्पविराषेऽग्नीषोमीयप्राघान्यम ] 

(भा) प्रधानान्यर्माषो्मायाणि । न वैमृधः पोणेमास्याम् ॥ 
[ प्रथमत॒तीयकसष्पयोः प्रदानपृथक्तुम् इनाञमन्णादो व्यवस्था च] 

पथकपृथक् प्रदानमनयोरपांश्चुयाजव्यवायात् । अदेवतार्थ- 

त्वात् यो यख प्रदानस्य घर्मो हुतानुमन्रणचतुधोकरणादिः स तस्यैव 

वेभ्धस्याभावे हेतः] 

(वु) न वैमृधः पौणेमास्याम्--तस्याङ्ग्ात् । 
[्रदारपृथक्तोपपात्तः] 

पथक्पथ-व्यवायादिति-- अनयोः प्रथमत्रतीययोरेक. 

देवतात्वेऽपि न सान्नाय्यवत्सहप्रदानम् । उपांड्ययाजस्थानापन्नस्य अग्री- 
षोरमीयस्य उपांशचुयाजधमंकत्वात् इतरयेरतद्धमकत्वात् सहम्रदाना- 
> [५१ क (५ क 

संभवात्। तद्यवधानादितरयोरपि प्रथक्प्रयागः॥ 

अदेवतारथत्वात्--आभरेयस्तु प्रथममनुमत्रणं चतुधाकरणदि- 
यस्य न तस्येव मवति अदेवतार्थत्वात्ः ॥ 

यो यस्व प्रधानस्य-भवति-- तस्मालखमथमस्यामयस्य धर्माः । 
द्वितीयस्योपांशयाजघमः ॥ 

णि म 
ण 

" अथ दोपूणेमासयोगुणविकारानुपदिशतीति सूत्रावतरणं ददयते (सु, रा). 
° दानामावा-ख. ग. 3 अयं प्रन्थः ख. ग.-पुस्तकमात्रे दयत, 
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(भा) भवति । केवरं देवतापनयः! तस्मात् अश्चीषोभयोरहं देवयज्य- 

याऽन्नादो भूयासम् इति इतानुमन्रणम् ¦ एवमन्यानि । प्रङृतिवदुत्तरे ।' 
तत्रेणामावस्यायां ` प्रदानं विभवात् ॥ 

[ आश्िष्युपदेरापश्चः| 

आिषस्ससुच्चयः अभीषोमयारहं देवयञ्ययाऽन्नादो मूथासं 

ज्ञमानं महिमान गमेयमिद्युपदेश्चः ॥ 

[ जयुभच्णव्यकस्थादि 

(मा) सुख्यानुमन्रणं सवेस्य मुख्ये साधम्थ॑मिति ° दशेनात् । 
"~~ ------ [१7 ता 1 का 1 । 

(ब) एवमन्यानि---घमां अभ्यस्य | 

प्रकृतिवदुत्तरे--हुतानुमच्रण दञ्धिरसीत्यादि । 
तन्तरेणामावास्यायाम्-परदानसंभवात्। अविपरतिपन्नदेवतव्वात् 

मिन्नरधमकव्यवधानामावाच्च 
| आराीष्षु ससुञखय मान्, 

आशिषरस्सयुचयः--इतानुमन्रणे तत्रण॒ देवतारनिर्देशः। 
अभयसान्नाय्यफख्ये स्समुञ्चयः सवनीयस्य हुतानुमन््रणे भरद्राजोक्त- 
त्वात् ॥ 

अग्गीषो-त्युपदेज्ञः--ूत्रकारेणा पि पयुच्चयवचनात् । 

"क प 1 ` 1 

[अचमच्रणसाधम्येहेतुषिवरणम् ] 

(बु) मुख्यानु-दशेनात् -- अन्नादो मूयास्षमित्येव मुख्ये “ साधम्यं 

भवति । संसृष्टहविषि दशेनात् ॥ 

1 प्रदानसंभवात्-घ. 1. ् रधानविभवात् (सु. रा.) 17. > वेचनात्-खं, ग, 

8 णान्नि (स. रा). ५ साधम्यमेव-ख. ग, 
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५ क, (क 

(भा) अभीषोमीये तु याज्यानुवाक्ये देवतासंस्कारत्वात् ॥ 

(घ्र) ` साकंप्रस्थायीयेन यजेत पद्काम :इत्यमा- 
वास्या विक्रियते ॥ १०॥ २१॥ ६२७॥ 

[ सृ्ोक्तविकारत्वहेतूक्तिः | 

(भा) अमावास्यायां सङ्काममुक्ता ° प्रधानाभ्रीषोमीयत्वम् तदनन्तरं 

शाखान्तरे साकंप्रस्थाथीयमनुविदधे । ब्राह्मणेऽपि तदनन्तरं “विहित 
इति साकंप्रस्थायीयेन यजेत पड्ुकाम इति अमावास्या विक्रियत इति॥ 

(बृ) अग्नीषोमीये तु-रत्वात्-देवताप्रकाशकतया तत्सस्कारतात्। 
[साकं प्रस्थायीयस्यामावास्याविकारत्वसमर्थनम् ] 

5 अमावास्या बिक्रियते--अस्याथः ;-साकंप्रस्थायीयस्यामा- 
वास्याविकारते हेतुरुच्यते ;- 

अमावास्यायां - विक्रियत इति-- शाखान्तरे अमावास्यायाः 
सक्रामोक्तयनन्तरं दशेपूणेमासप्रधानानां अभ्ीषोमदेवताकत्वमुक्छा 
तदनन्तरं साकेप्रस्थाथीय उक्तः । जसच्छाखायामपि पोणेमासी- 
मेव यजत॒ आातृव्यवान्नामावास्यायामिति संक्राममुक्वा साक 
प्रस्थायीय उक्तः । अतस्साकंप्रस्थायीयस्य दोहविवृद्धयासमकलात् 
अमावास्यायाः प्रङकतित्वाच् सूत्रकारोऽमावास्या विक्रियत इत्याह ॥ 

1 सारप्रस्थायीयो नाम यत्र अध्वः साकं बहुभिः दोहः प्रस्थाय यजति 
सः । अमावस्याया गुणावैकारमात्रम् । न तु संज्ञया कमौन्तरम् । न चोभयोर्विकारः। 
तत्र च गुणफल परावः । तेन नित्यफठस्याविरोधः (र). 2 अमावास्यायाम्-क, 
8 प्रधानानां चभ्री-क, घ. ५>* विदितं साकम्-क. 5 सूत्रप्रतीकधारणेन 

इरत्तिरियम्, 
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[ यागनामाथैः | 

(भा) साकमिति सहत्ववाची । सह प्रस्थानमत्र कृत्ज्ेरेति साकंप्रस्या- 
यीयः ॥ 

[ यज्ञति धरटितवाक्या्थः| 
तेन यजेत पड्युकामस्तस्य प्रयोगं कुर्वतित्येष श्रत्यथः । तां 

शतिं सूत्रकार इति ' शब्देन निर्दिशति ॥ 
। [ यागनामप्रव्ुत्तिनिमित्तम् 

सेषा संज्ञा विकारनिमित्ता; उभयोदशपू्णमा सयोर्विकरोऽ- 
न्यतरस्य भवेति प्राप्त आह--अमावास्या विक्रियत इति ॥ 

[यागस्यान्वथन।मत्वनिर्वाहः। 

(ब) साकमिति-यीयः--ङृस्स्नदेहियागाथेमपरेणाहवनीयं कुम्मी- 
भिस्सह दक्षिणातिक्रमणे ° साकप्रस्थायीयनामघयप्रदृततिनिमित्तमिति ॥ 

[भ्रयोगपद्घटितविवरणाश्यः, 

तेन यजेत-भ्रुत्यथेः--साकंभस्थाययिन यजेतेति न कमा- 
न्तरचोदना अमावास्याविकारत्वात् । अतोऽत्र यजेतेति न विधिः । 
प्रकृतदशचैयागप्रयोगमेव विजत फलाय कुर्वीतिति विध्यथेः। अभ्युदयेष्टि- 
वत् प्रकृतस्यैव दशयागस्य प्रयोगान्तरं फरय चोदयते ॥ 

तां श्चति-निदिंशति- व्याख्यातस् । 
[पुनरुक्तताराङ्कापरिहारः] 

उभयोः- विक्रियत इति--उमयोदैशपूणमासयोः शाखान्तरे प्र 
धानानामस्मीषोमीयदेवताविधानानन्तरमुक्ततादुमयो्विकारोऽन्यतरस्य वेति 
संश्ये प्राप्ते आह-अमावास्या विक्रियत इति । एतच पूवै- 
मुक्तमपि दाद्योथे पुनरुच्यते ॥ 

1 राब्देनोपदिशरति-ग. 2 वैतिसश्ये प्रप्ने अमावास्या विक्रियत इति, 

8 क्रम-ख. ग. 
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[ अक्रामावास्याशाष्द््रयोगदेतुः | 
(भा) सहवसनादेवेरिनदरस्य स कठोऽमावास्या ॥ 

[कमपि तन्नाम] 

तत्काखूप्रयोगाद्मधान'समुदायोऽप्यमावास्या । सा विकारमेति 
नं पोणेमसी ॥ 

[ अमावास्यप्विकारत्वविवरणम् | 

न चेतत्कमौन्तरं चोधते तस्येव समुदायस्य दोहचतुष्टयविङ्क- 
तस्य भसंजञेषा । ° यथा तस्येव पुरूषस्य सज्ञा दण्डी शिखीति ॥ 

[साकप्रस्थायीयकाटेऽमावास्यात्वे श्रौतम्] 
(ब) सहवसना-ऽमावास्या-- अमावासा विक्रियत इत्यमावास्या- 
शब्दस्य व्याख्यानम्! इन्द्रो वृत्रं हत्वा परां परावतमित्युपक्रम्य 
सोऽमावास्यां प्रत्यागच्छदिश्यक्त अमा वै नोऽ वु वसतीति इन्द्रो वे 
देवानां वदु तदमावास्याया अमावास्यत्वमिति च इन्द्रस्य सह्- 
५ वसनादष कारोऽमावास्या ॥ 

# [कर्मणि तन्नामप्रचत्तिहेतः] 

तत्कारप्र-प्यमावास्या--तत्काख्वर्तिभषानश्समुदायिप्यमाऽ- 
वास्याश्चब्दो रुक्षणया युक्तः ॥ 

सा विकारमेति न पौणंमासी--अमावास्याशब्देन करमेसमु- 
दायस्य प्रतिपादनात् सेति खीिङ्गनिर्देशः ॥ 

[सनयतं एवेतत्कर्म] 

न चैतत्क-दण्डी श्चिखीति--अत एव सानाय्यविकारङ्प.. 
त्वात् सेनयत एव नेन्द्रा्मयाजिनः साकपसखायीयः ॥ 

1 समवायोऽमावास्या-ग. 2 संज्ञा-ग. 3 यथैकस्यैव (यु. रा). 4 सयक्ता 

पूर्वेन सवसती {-ख. ग, 5 वसनेस्सकालो-ख. ग. 6 समुदायोऽप्यमा- 
क्च, य, 
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। [ विकाररूपत्वफरम् | 

(भा) अतश्च गुणविकारेष्व्मीषोमीयादिषु दाक्षायणयज्ञान्तेषु `" न 
पुनः प्रयोगः । निरयस्य फरुस्यानिन्रातिः ॥ 

[ परधानस्रसदायो गुणविकारेष्वपि ] 
पावेणयेर्वेमृधस्य च पौणैमासगुणथविकारेषु प्रवृत्तिः ॥ 

(सू) द्वौ सायदोहावेवं भ्रातः ॥ ११॥२२॥ ६२८॥ 
(छ) “सायर सायदोहास्यां › प्रचरन्ति प्रातः 

प्रातदोहाभ्याम् ॥ १२॥ २३॥ ६२९ ॥ 
(घ्र) सर्ववां प्रातः ॥ १३॥ २४।६३०॥ 

[नित्यापूवाथप्रयोगान्तरं नेष्यते) 
(वु) अतश्च-स्यानिद्त्तिः-- नित्यपरयोगस्येव फराथेतया विका- 
रोपदेशचात् न भित्यापूवेसिध्यथं पुनः प्रयोगः नित्यादृष्टस्यापि सिद्धत्वात्। 
तस्स्वगादेरप्यनिवृततिः ॥ 

[अन्यत्रापि प्धानसमुदायो गुणवेकारेष्वपि) 

पावेणयो-प्रवृत्तिः-स एव प्रधानसमुदायो गुणविकारेष्व- 

पीति । एवं 7 सोमाभ्यासे प्श्वादिफरेम्य उक्थ्याधनुष्ठाने न पुन- 
नित्यां प्रयोगः ॥ 

1 पुनःपुनः प्रयोगो (सु. रा). > विकारेष्वपि-घ. 3 यथोक्तेन दोहविधिनां 

दाहयेोयोरभ्यासः कार्यः । तत्न सरवेष्वपि दाहधर्मेषु भिभवतां तच्रत्वम् । 
अविभूनां चादृतः यथायथमनुसन्धातव्यो (र) {. अत्र :--“ पूर्वोक्तेन दोह- 
विधिना सायंविधानकार्याभ्यासः इति द्वौ क्षायंदोहाविति वचनदेवं सायंदोदः 
कायैः [7 (मु. र). ५ सार्यदोदाम्यां-क. 5 चरन्ति-क. पूर्वैव रात्रौ सायं 
दोहाभ्यां प्रचरन्ति । प्रतः--अपरेदुः यथाकाल प्रातदोहाभ्यामित्येकीयः पक्षः (ङ). 
6 पक्षान्तरमाह पूर्वेस्मिन् पक्षे कतिपयप्रधानप्रतिकर्षेण नानाक्राल्त्वात्मधानानां 

तच्रस्य प्रतिकर्षोत्क्षाभ्यां आग्रस्यादिबहुन्यायविग्रतिषेधात् तमुपेक्ष्य अयमेव पक्षः 
सूत्रकृता अङ्गीकृत इति ज्ञायते ; तत्रेव प्रयोगविधानात् (ड). ? सोमाख्यने-ख,. 
ग. सोमादावभ्यासे (सु, रा). 
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[ पृथक्प्रचारपक्चे कतेव्यविशोषकारुविचारः | 
(भा) तत्र यदा सायदोहाम्यां प्रथक्परचरणं तदा विचारयामः ;- 
फं तावत् सायं ' दोहापकषीत् साधारणस्य > तत्रस्य प्रतिकरषः 
स्वकर वा प्रयोग इति? 

[ तज्न एकायपश्चः | 

स्वकरे प्रयोगमेक आहुः आभनेयस्य मुख्यत्वात् ॥ 
[उक्तपश्च आग्नेयस्य म॒ख्यत्वायोगः। 

तदनुपपन्नम् ;--सायंदोहयोः पूर्वैप्रयोगादामरेयस्य मुख्यख- 
° निवृत्तिः ॥ 

[दोाहमख्यत्वसिद्धया अपकषे एव म्याय्यः] 

सायंदोहविव सख्यौ मवतः । अथ च सायंदोहधरमाः पूर्वमेव 

[विचारविषयकमे) 

घु) तत्र यदा सायं-रयामः--किं तावत् सायंदोहापकषात् 
साधारणख तन्त्रस्य पाणिप्रक्षाखनादेरपकषैः £ स्वकारे वा प्रयोगः १ इति; 

[पएकीयपक्षविवरणम् 
स्वकक प्रयोगमेक आहुः आयेयस्य मुख्यत्वात् आभरेयप्रातत- 

दानां भृयस्तवाच्च। दशौसमकलात्साकंमस्थायीयस्य दरद चामेयस्य 
मुख्यत्वात् तस्य च प्रातर्दोहेन सहभरयोगे मृयस्तवाचच उत्तरेयुसस्वका 
एव तन्त्रमिति ॥ 

[सुख्यत्वनिचत्तिेतुः] 
तदनुपपननम्-निग्रात्तिः--रात्रावेव प्रयोगात् तयोरेव मुरूय- 

त्वात् आभरेयस्य सुख्यतनिनरतिः ॥ 
[दोहमुख्यत्वोपपत्तिः) 

स्यंदोदहा-न्यास्यः--“रजापतियेज्ञमसजत तस्योखे अक्तभ्से- 

1 पकर्पससयात्-ग॒ 2 तच्रस्यापकरपः-ग. 3 निृत्तिरस्मिय् कमणि ~घ. 
+ दुहियोश्च सह प्र-स. ग. घ. सहप्र (सु.रा). 
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(मा) प्रवतेन्ते । तस्मान्पुख्यतवं प्रवृत्तिकारणम् । " मूयस्त्वस्यैककारणस्य 
बावितत्वादपकषे एव न्यास्यः ॥ 

[भृयस्त्वसुख्यस्वबलखावरनिणयः| 
अपि च भूयस्तवान्पुरुयत्वमेव बलीयः । आश्रयण जमावास्य- 

तन्नियमात् ॥ 
[दोहयोः प्ासङ्खिकत्वराङ्] 

नसु तत्रमध्यपातित्वासशयुपुरोडाशवदोहयोस्तत्रं प्रति दोबैल्यम् 
तदसत् ; 

[ऋमिकानेकप्रधानरूपत्वान्न प्रासाज्भिकत्वम्] 
न हि दोहयोस्तन्रमध्ये पातः। साकभस्थायीयेनेति समुदायस्य 

चोदितत्वात् ॥ 

(वू) ताम्, इद्यादिदोहषमोः प्रणीताप्रणयनाचाभनेयवर्मेभ्यः प्रागेव 
वृत्ताः । तस्मान्सुख्यलवं प्रवृत्तिकारणं दोहयोरेव । भूयस्तवस्येककारणस्य 
ताभ्यां बाधितत्वात् अपकषे एव न्याय्यः ॥ 

[भूयस्त्वदौबेल्यमन्यञ दष्म् | 
अपि च भूयस्त्वा-नियमात्-रेनदराभस्य नैसा्कस्य 

मुख्यत्वेऽपि तदनुगुणतन्रानियमात् ॥ 
[शङ्भिप्रायः) 

नमु तन्त्रमभ्य-दौर्बल्थमिति-अयममिपरायः ;- क्रमवदुलन्न- 
त्वाखधानानां प्रथमभताभेयप्रयुक्ततन्मोपजीविल्वादोहयोः पडुपुरोडाश- 
वत् प्रासङ्गेकत्वे युक्तमिति ॥ 

[प्रासद्धिकत्वाभावोपपत्तः] 

तदसत्-चोदितत्वात्--भस्याथेः-कमवदुखत्ततवेऽपि प्रधा- 
नानां 2 एककायेसाधनभूतानां तन्नरानुष्ठानात् सर्वषां तुल्यवततन्त्प्रयोज- 
कत्वस् ॥ 

1 मूयस्वैरेक-ग. 2 एकाधिकारसाधनव्राण. 
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[पश्युएरोडाशस्यैतद्रेऽलक्षण्यम् तच््रापकरषेश्च] 
(भा) परास्तु वाक्यान्तरचोदितस्य ` वाक्यान्तरण पञ्युपुराडाशश्चोयते। 

पटामारुभ्य पुरोडाशम् इति । तस्मादिह सहपरवृत्तस्तच्रस्य दोहयो- 

रपरे नत्रस्यापकषैः । स चान्यस्तन्नमेदः ॥ 
[्रतिकषीवचने परदिनायुषेताङ्गानामस्बन्धः 

न च प्रयुक्तस्य प्रधानस्य पूषैकारदृषटरुत्रेद्ः प्रयुज्यमनै- 
रङगैराधारादिभिस्संबन्धस्स्यात् ॥ 

[स्वपक्षे फलिताऽनुष्ानीयिक्षषः] 
तस्मास्धानानां सर्वेषां साधारणानामङ्गानामपङृषे : इद्युत्तरेच- 

0 ~ न= = न 1 नज ज ०००५ ०५००८००० 

[पश्युपुरोडाचे प्रासङ्िकत्वं युक्तम्] 

(वृ) पशोस्तु-शोघते --अङ्गत्वेन 
पञ्यमाकभ्य पुरोडाकषमिति-- अतः पञ्चतन्त्रस्य मध्ये पातात् 

प्रासङ्गिकस्वम् पशुपुरोडाशस्य ॥ 
[शाङ्कापरिहार सति फषङितस्स्यपक्षः) 

तस्मादिह-स्तन्भेद इति- तन्त्रभेदकोऽन्यो नास्ति देश- 
काराधिकारमेदादिः। साय॑सायंदोदाभ्म्यामिष्येतदपि समानतन्त्रष्वेष 
द्रोः प्रतिकषेविधानम् ॥ 

[असस्बन्धोपपाद्नम् ] 

न च प्रयुक्तस्-बन्धस्यात्--प्रषानासूवेमनुष्टेयानामज्गानां 
प्रधानपातिकषे सति प्रतिककेस्य “ युक्तत्वाकषेवचनाभवि सति पश्वा- 
दुनुष्ठितानामनुपकारकल्वात् ॥ 

[भष्येकप्रयोगे विशेषाः] 

तखास््रधानानां-कायीणि--सििष्ृदादीन्युत्तरे्रपि कते- 
व्यानि वत्सापाकरण कुम्भापराध्यं इति सुत्रान्तरवचनाज्गीकरणात् प्राक्च 
[पी मा भा त भ ना ०. ७०० 

1 वाक्यान्तरेण च-ग. > इत उत्तरे -घ. 5 भ्यामपे-ख. ग. 
4 षस्य प्रयुक्तस्वा (मु. रा.) षदुत्कषवचना-क. 
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(भा) रामेयस्य परातर््दहियोश्च वैरेषिकं प्रणीताप्रणयनादि प्रयुज्य 
पवेणहोमादि > क्रियते ॥ 

[दोदृटोमे विशेषः] 

दोहास्तु सवेहुता एव । न तेभ्यदरेषकायीणि । उ आसादने 
[पाजविशेषेषु परोक्षणादो च तच्रम्। अनूहश्च मच्विरषे| 

द्वे कुम्भ्यो । दवे +अपिधाने | तत्रमितराणे । मत्रस्य चैकाभिदायिन 
[शाखापवित्रात्याधानादि नयनान्तमेककृम्भ्याम् ¦ 

° उहामावाच । शाखापवित्रात्याधानादिसंक्षारुननिनयनान्तमेकस्यां कृतवा 
तथेो्तरस्यां कुम्भ्यां दोहनक्रियेकल्वायवित्रस्य चास्षमवात् | 

(बर) तेभ्यो बहना^मपाकरणं कुम्भी विबरदधैः। सायका सायदोह- 
प्रचारपक्षे प्रयोगः ॥ 

[भाष्योक्ततच्रविषयः] 

आसादने द्िङ्कम्भ्यौ- शाखापवित्रेण सह् । 
दे अपिधाने--दोहनन सह । 
तन्त्रमितराणि-पत्राणि शाखापवित्रादीनि । कुम्मीमेदेऽप्य- 

भेदस्तेषाम् । परोक्षणनिष्टपनोपवेषादानङ्गारनिरखूदणानि तन्त्रम् । 
कुम्भ्यधिश्रयणपयुहणे पययेण युगपदक्षिणहस्तेनाश्क्तेः । हस्तावने- 
जनस्य सा्यपरिस्तरणोत्तरकारुमावित्वादश्चक्तावदक्षिणस्य कमो नहैत्वात् ॥ 

| अनूह स्थलम् | 
मन््रख-भावाच-म(तस्थिनो घरमोऽपीघ्यादेः प्रकृतावृहामावाच॥ 

[एकङुम्भ्यामेवव्यस्यापपत्तिः) । 

शाखापवित्रा-चासम्भवात्--साखापकितरस्येकख युगपदु- 
भयत्रात्याधानासम्मवात् न च ? क्रमादुत्तरेषामपि तन्तानुषानम् ॥ 
[1 

: दोहयोरलु-ग. 2 करियेत-घ. 3 इतवेव-ग आसामासादने-ग. 
4 अभिदने ग. 5 उहद्धिरभावाच ~क, 6 सुपकरणम्-मु, रा. 7 म्भव्दधः-क. 

म्भीविब्द्धः (सु. रा). 5 तदुत्तरेषाम्-क. 

870एषण् +. ४07. 7. 
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[आतश्चनक्रियैका] 
(भा) रंक्षारननिनयन? ` संसर्गित्वा्च । उद्वासनादिपययिण । 

आतच्लनाथानि सवोण्यकस्यां प्रक्िप्याथापरस्याम् आतश्चनक्िये- 
कत्वात् ॥ 

[इव्याभिचघाय्येकवचनान्तमन्त्राच्चात्तः) 

अमृन्मयमिति चैकवचनान्मत्राबातिः । संनिहितताच्च दरव्ययो- 

ददिमभहितभेति विशेषाविज्ञानात् ॥ 
[न पल्ीमन्बाद्रत्तिः] 

असनिहिताः पलथः प्रेषक ॥ 
1 1  -ोणगीरषीषषिषीष्ययपपषयीकषयोपपिरीिी म्मम 

न्तमेकस्यां कुम्भ्यां कुर्यात् ॥ 
[आतश्नप्रकारे पक्योपपत्तिश्च] 

उद्वासनादिष-क्रियेकत्वात्---आतञ्चनद्रन्यभेदेऽपि दध्यु- 
तयत्तिफरवच्छिनक्रियेकतवं ओदनावच्छिन्नपाकादिवत् उनच्छेषणपणे- 
वर्को विभज्य उभयत्र निधातव्यो ॥ 

[आवृत्तिहेतुपपत्तिः) 
अमृन्म-वृत्तिः- द्रव्याभिधानस्य प्रकृतत्वात् । देवपात्र- 

भित्येकद्रन्यामिधानात् ॥ 
सनिहित-विज्ञानादिति--एकद्रन्याभिषायिश्छब्देन सनै- 

हितद्रम्ययोरन्यतरदभिहितामिति विशेषश्ञानासेमवात् द्वितीयाभि- 
घानाथमावर्तिः ॥ 

[अनावृच्युपपत्तिः] 
| असन्निहिताः पलयः प्रेषकारे-अस्याथेः--जनकपलीक- 

स्यापि पलं सनदयत्यस्याविकारश्पयोगादमृन्मयमित्यस्यापि ° तुस्य- 

( 1 कननिनयनसं-क. घ. 2 निनयनस्य-घ. 8 राब्देा न-ख. घ. 
+ विशेषविज्ञाना-ख. घ. 5 प्रयोगमसख्न्म-ख. ध. 5 तत्तल्यशं-क. तत्तल्या- 

सच इनिराकरणाथम्-घ. | 
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(भा) नच तासां सस्कारः जात्यामिधानवत् ॥ 

[शाखापवि्मन्बे तन्त्रम्] 
इमौ पणेमिति तत्रेणेकत्वात्॥ 

[बत्सापाकरणादे विदाषः] 

परथक्प्थगुपरश्षितानां वत्सानामपाकरणम् ॥ 

[गोासस्कारे तन्बम्] 

तथा गवां सायंदोह्ाथानाम् । संस्कारस्तत्रेण तु मवति ॥ 

(वु) शङ्कापरिहाराथं विशेष उच्यते पत्नी“ सनदधति । प्रेषकाङे परयो न 
संनिहिताः संनहनप्रमृतिरसनिधानात् । तस्मदेकवचनमत्रणास्याभिधान- 
मिति विंशेषक्ञानाशक्तरसमवेताभिधान भिति ॥ 

न च तातां संस्कारो जाल्याभिधानवत्- न च तासां 
संस्काराः प्रेषः । किताभीधरसंस्कारा्थः तस्य प्रेषत्वात् । अत एव 
प्रषकारे पत्नीनामसनिहितत्वात् जात्यमिधानद्ररिणापि पाशमन्रवत् 
प्रकृत्यथान्वयसंभवमात्रेणापि न तासां संस्कारः । जात्यभिधानवदिति- 

© अ क 

यथा वचनाथाभवेऽपि जात्यभिधानेन संस्कारः तथेह न सभवर्तीति ॥ 

[ इतचिह्वत्सापाकसरणम् ] 

पृथक्पृ-रणम्-- दोहाथुपलक्षेतानाम् । 
तथा-नाम्-तथा गवामपि प्रथक् रक्षणानि हृत्वा साय- 

दोह्याथोनां प्रातर्वत्सापाकरणकारे षडवराध्या वत्सा अपाक्रियन्ते। 
उभयत्र वत्सापाकरणकारे प्रतिकुम्मि प्रथक् कृतचिहानां वत्सानां 
मातृभ्योऽपाकरणमिति यावत् ॥ 

[गोसंस्कारसिद्धिः.। 

संस्कारस्तन्त्रेण तु भवतीति-- गोपरस्थानादिसंस्कारः । 
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[ दोदे विद्चषः] 

(भा) एथकपरथक् तिक्लप्तिख "आतश्चनाथां; द्वधहे पुरस्तादाह्याः ॥ 
[आतश्चनपरमेदः] 

तरक्षणादेव दधि थथा मवति तथोपाय आस्थेयः । परिस्तर- 
णान्ते आरण्याशनान्ति वाऽनन्तरमेव पाणिप्रक्षाङ्नादि ॥ 
(घ) ` पात्रस“सादनकाटे "चत्वा्योदुम्बराणि पात्राणि 

प्रयुनक्ति ॥ १५॥ ३६ ॥ ६३२॥ 

(घ) तेषां जुदवत्कर्पः ॥ १६ ॥ २३७। ६२३ ॥ 
[ससादनीयवजेपात्राणि देराश्च ससादनभेदश्च] 

(भा) स्प्योऽथिहोत्रहवणी चापरतः । पुरस्तात् पत्रप्रित्रान्वा- 
हायेस्थालीडापात्रादमोपवेषमदन्तीवजांनि ॥ 

[ दोहविरोषविवरणम्] 

(बर) पथक्प्थक्-स्तादोध्याः-- तिस इति पदशेनाथेम् । एकस्य 
द्रयोस्तिस्रणां वा प्रथक्पथक् । तथा द्वयह इति प्रदर्शनम् एकाह 
दरयहे इत्वदिः । 

आतञ्चन जत ;- 
[परकृत आतश्चनभेदः] 

तर्क्षणा--आस्थेयः--रजतनिधानादिः । 
[आरण्याराने पक्चान्तरम् ] 

परिस्तरणान्ते-श्ालनादि--परिस्तरणोत्तरं दोहमचारपक्ष 
प्रचारानन्तरं विरमणे छते आरण्याश्चनम् ॥ 

[जनाव हेतः] 
च ¶वजानि 

° स्फयोभे- पदन्तीवजानि-- भक्षणामावात् । 
1 अतच्चनाथ॑मुमे पुरस्तादोद्यम्-ग. 2 चत्वरि दोमाथानि पान्नाणि जुह्वा 

सह एकाकृतय प्रयुनक्ति प्रागुक्तन्यायात् (स). ॐ तस्या जुद्ूवकल्पः;-क, ^ तेषां 
समाजनादिसंस्कारो उहूवत्कार्यः । तत्र वाचं प्राणमिति मन्त्रो वाजित्वा सपल्रसा- 
हमिति ऊह्यते गुणविृतित्वात् (र). 5 स्फथामि होत्र (मु, रा). 
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(भा) जैद्म्ब्ोजुंहया सह प्रयोगः । न प्रणीताः पुरोडाशश्रपणाथे- 
त्वात् । स्युरदष्टाथत्व दिव्यके ॥ 

[वाग्यमः पश्चसेदश्च] 
यजमान वाचं यच्छेत्य॒क्तू वाग्यतः पत्राणीर्येवमादि । पडुव- 

वाचं यत्वा यज्ञयोगः । न कुबैन्तीव्युपदेश्ः ओषवाथः | 
[कतेव्यान्तर विदाषश्च] 

पयंभ्चेकरणम् । प्रोक्षणीरासादयेत्यादावङ्ृतस्सपेषः । सुक्संमार्गे 
पत्रयोस्सहादानाि । नुह संमृज्य ततः पात्रे अविङ्कतेन जुहमत्रेण ॥ 

[लिङ्वचनाविवक्षातद्ेतवः) 

शिङ्गमविवक्षितम् सामान्याभिधानात् । किं सामान्यम् ? 

(र) ओदुम्बर्यो-दित्येके-आपेो वे रक्षो्नीः रक्षसामपहल्या इति 
प्रणीतानां रक्षोहनना्थंतयाऽदृष्टाथेत्वात् ॥ 

[ ओषधाथत्वोपपादनम् ] 
यजमान-ओौपषधाथे इति- निरुप्यमाणहविरमिमन्रणमभि~ 

होतारमिति प्ङ्ृत्य तदुदित्वा वाचं यच्छति अथ यज्ञं युनक्तीत्योषध- 
काण्डमध्यवरतित्वादोषधाथं एवेति ॥ 

[लिङ्गवचनाविवक्चाफरानि] 

लिङ्क-धानात्- वाजिनीं खा सपलसाहीमिति वाजित्वसामा- 
न्याभिघानपरतात् पात्राणीति न्पु्करिङ्गत्े सति श्ीरिङ्गाविवक्षया 
पात्रेऽप्यविकारः । तथा- 

कि सामान्यम् १ बाजितवं ; यथा पर्लीषु पलीतवम्- 
पीं सन्द्येति पलीत्वमात्रामिधनिन वचनाविवक्षा ॥ 

1 िवक्षया (मु. रा), 
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(मा) बाजितवम् ; यथा पल्नीषु पलीतवम् । कथं सखीत्ववचनं सामान्ये 
भवतीति चेत् ; यथा पुस्त्रवचनम् । अशिङ्गमसंख्ये च सामान्यम् | 
तत्र यथा पुंशब्दः एवं खीशब्दोऽपि । मण्डूकेन विकषेति मण्डूकि 
ताभिरागहीति ॥ 

[सामान्याभिधानविवक्चाहेतुः) 

प्रकरणे च समानकायोणां मा मूतसंस्कारहानिरिति सामान्याभि- 
धानमाध्चियतत इति॥ 

[सख्याविरोषाविवक्षा] 

एष एव न्यायो वचनधिरोषेऽपि । इदं देवानामित्याभये केवरे 
अवदानमन्रे च ॥ 

® (५ ०५ 

(ज्र) कथं खीत्व-चेत्-- कथ सत्वे सामान्यवचने भवतीतिचेत् ;- 
सामान्येऽमिषेये कथं वाजिनीमिति खीखम् £ नपुंस्तकत्वमेव स्यात् 
परिहरति - 

यथा पुंस्त्ववचनमिति ॥ 
दृष्टान्ते विवरणोति-- 
अलिङ्ग-रागहीति--पण्डूकेनेति पुद्िङ्गविनियोगे मण्डूकि 

तामिरागह्ीति खीरिङ्गान्तदशेनात् एवंविधानां सामान्यमात्रवचनतया 

लिङ्गसङ्खयादीनामविवक्षा ॥ 
[माष्योक्तविवश्चाहेतुविषरणम् | 

प्रकरणे च समान-माभियते इति- एकप्रकरणवा्तिनां समा- 
नकायीणां तुस्यव'स्संस्का्यैत्वात् सामान्याभिधानमाश्रियते ॥ 

सङ्खयाविरोधे यथा-- 
इद देवानामिल्याभ्रेये केवले--निरपामिमरोनं बहुवचना- 

न्तमेव ॥ 
अवदानमन्त्रे च--अवदानानि ते परत्यवदास्यामीति अवदान- 

जात्यमिधानदशेनात् । बहुवचनान्त्मेवाबदानद्विखेऽपि प्रयुज्यते ॥ 
1 संस्कारकायत्वात्-ख. ग, 2 न्त एवाव (मु. रा). 
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[चिदु पश्चः] 
(मा) उदहमक आहुगणविकारेषु । तदा '्वाजित्वेति भवति । वेदाभाणां 

विभागः ॥ 
[पवित्राविस्गदादासादने] 

न > पवित्रविसगेः। आज्यान्याभेमन्ध्य 3 दोहयोरासादनं करोति॥ 
(स्) “आज्यभागाभ्यां प्रचयाप्रेयेन : पुरोडाशे- 

°नाग्नीषे सुचौ प्रदाय सहङुम्भीमि रमि- 
[ऊदे न्यायः उदस्थरूम्। 

(ब) उहभक आहूुगणबिकारेषु--काम्यनेमित्तिकेषु ° संस्थाधि- 
` करणन्यायात् करमैकवेऽप्यधिकारिभेदाद्विकृतिलादृह इत्येके ॥ 

तदा वाजिस्वेति मवति- वाचं प्राणमिव्यारभ्य वाजित्वा 
सपलसाहमिति ॥ 

[माष्यददितवेदा्रविभागे विदोषः] 

वेदाग्राणां विभागः-प्रातण्दोहपात्राथं तयोरपि प्रषानतात् । 
वेदाभ्राणि प्रतिविभज्येव्येष पक्षोऽत्र नित्यः । प्रतिपात्रे च विभागः 
प्रतिविभज्येतिवचनात् ॥ 

। [दोासादने विश्चेषः] 

न पवित्रविसगः-करोति--पवहोत्रा ॥ 

1 बाजित्वेऽपि, > पनित्रापिसमेः-क. घ. चवि-ख. ग. 
9 दोहयोस्सादनं (मु. रा). + आश्नावणवद्विस्प्टाथमाज्यमागवचनम् । सार्यदोहयोः 
सार्यग्रचारपक्षाथमिति केचित् ; तदुक्तम् ; ऊुम्भीभिरिति बहुवचनविरोधात् । अभ. 
येन च पुरोडिनेति समुच्यवचनविरोधाच् । अभियग्रचाराजुवादस्तत्रैव विशष- 
विवक्षया वेदितव्यः! यथा “अभयेन प्रचयानन्तरमभ्रीषे खुचौ दत्वा ङम्भीरादाय 
दक्षिणातिकामन् पुरोनुबाक्यां सेप्रेष्यतीति । ₹न्द्रमहणं महेन्द्रस्यप्युपलक्षणम् ्राकृत- 

देवतायुवादात् । (र). ऽचपु-क. 5 नाभ्रीघरे क. 1 रतिक्रामन्ना-क, 

8 (३-३-१६ जे.सू ). °» दाहपानाथेम् १-क, 
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र (मू) कामन्नाहेन्दायाुब्रहयाश्रावयेनद्रं यजेति सं्रषो ॥ 

॥ १७॥ ३८॥ ६३४॥ 
षोडशी खण्डिका ॥ 

[ वेषदहोमयोः कालः विरोषश्च] 
(भा) आज्यभागान्ते कुम्भ्यावादायाभिक्रामन्नहिन्द्रायानुव्रहीती- 
द्रयाजिनः । महन्द्रयाजिनो महेन्द्रायानुन्रहीति द्वौ ब्राह्मणो पत्राभ्या- 
मनुजुहुतः । अभिमावहाभिं होत्रायावहेति नैतावाबाहयति ॥ 

[इतरतदहःक्ृस्ये विदोषः] 
अन्यदविृतम् । दोहो सवंहुतो हुत्वा रात्रौ विरमेयुः ॥ 

[शवस्सादनप्रणयननिनयनयपोक्षणप्रहर्णान्तपविन्राविस- 
गौभिधारणाभिमरौनेषु विशेषः, 

श्वोमूते स्तीर्णेषु दर्भेषु भप्रयुक्तान्यपराणे प्रयुज्याप्रयक्तामि 
पृवांणि प्रयुनक्ते । ` रात्रौ कृतं °न पुनः करियते । प्रणीताप्रणय- 
नादि सवै क्रियते आप्यरेपनिनयनान्तम्। बर्हिष्येव निनयनम् । केन- 
स्ाचीः वन्ति । हविःपात्रपोक्षणे सर्वासां प्रोक्षणीनामुपयोगः | 

[अनावाहने हेतुः] । 
(ब) आज्यभागान्ते-नेतावाबाहयतीति- अभिस्विष्टङृतोरमावात्। 

[अन्याविकारहेतुः] 
अन्यदति-बिरमेयुः-दोहाभ्यां भचरन्तीति यागमात्नोपदेशात्। 

[बर्हिष्येव सनिनयने हेतुः] 
` श्वोभूते-ष्येवनिनयनम् -- सक्कृदेव रेलानाममावात् । 

[केचिदिति पश्च हेतुः] 
केचित् प्राची ङुबेन्ति- पराक्तस्य सम्भवात् । 

[स्वोपयोगोक्तिफखस् अन्यश्च विषः] 

हविपात्र-युपयोग्ः--अतः पोक्षणीरासादयेति न पेषः। 
1 रात्रौ न कृतं पुनः क्रियते (सु. रा). 2 पुनग, 9 सम्मवा- 

हेखनिदृत्िः सङ्देवते-ख, ग, “ ` | | 
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(भा) प्रतितपनादिसम्मागेप्रहरणान्तमविज्ृतम् । स्तीर्णं एव प्रस्तरे 
" पवित्र अपिखज्य कपाख्वत्पुरोडायाविव्येवमादि । दोहयोरभिधारणं 
मेदेन । हवीभ्प्यासाचासाधासन्नाभिम्नम् ॥ 

[दोहदेवतावाहनादि] 
उपोत्थाय होता आवह देवान् यजमानायाभ्निमभ्र आवद्युक्ता 

दाहदेवतामावाह्म > अभि होत्रायेत्यवमादि जातवेदस इत्येवमन्त- 
मुक्तोपविशेत् ॥ 

[वरणादौ षिरेषः] 

नार्षेयं ब्रणीते । उन निगदः | अभस्स॑स्छरृतत्वादायेयस्य 

हविराहुतिप्रभृत्येवाध्वयुः परतिप्ते । “ समानदशेषः ॥ 

(बृ) पत्रेः प्राशित्रहरणं चादाय तृष्णीम् । अधृताक्तत्वात् ध्रताचीरिति 
मत्राभविः ॥ 

[अविरृतीमिलयतःपरं षपूरणमस्] 

प्रतितपनादि-व्येवमादि- परतिपद्यते । 
[अभिधारणे मन्ञः] 

दोहयो-भेदेन--यस्त आस्मेति । 
[ देवतानाम] 

उपो-माबवाद्य- ° इन्द्र महेन्द्र वा । 
[ दषपदाथः] 

समानर्शेषः--दोहपमचारपवेणहामादिः ४ । 

1 पवित्रापिसर्मः-ग. > ततोऽभ होत्रा सु.रा). ऽन निविदः--ग. 

. + समानं दोषं-घ. 5 प्रारिति प्रारित्रहरणम् (मु, रा). 6 इन्द्रमावह् महेन्द्रं 
वा-ख. ग. ` दोषं-ख. ग. 5 होमादि-ख. ग. 
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[प्रयोगेऽस्मिन् वस्यांवज्यविष्रये पक्षान्तरम्] 

(भा) केचित् साधारणनासुत्कषे मन्यन्ते । द्वै बर्हिषी । न प्रथमे 
- प्रस्तरः । द्वाविध्मो । पञ्चदश दारूणि परिवयश्च प्रथम इष्मः। 
न संभरणमन्ने प्रथमे । ̀  बन्धनमन्रः । यज्ञाभिधानान्ोरूपरानि स्तरणम्। 
 द्रव्यसेस्कारलात् स्फ्याभिहोत्रहवण्योदुम्बखेदानां प्रयोगः ॥ 

(0 € 

[वज्यांवज्यैर्निंणयपरतत्पक्षीयन्यायः 

(र) केचित्-मन्यन्ते--उत्कर्दित्यपरमिति वक्षमाणन्याथात् ॥ 
[अच्नपश्चे भाष्यद्रितवजनपरिभ्रहोपयुक्तदे तुविवरणादिि 

द बहिषि-रात्रावपि हविरासादनाथम् ३ । 
न प्रथमे प्रस्तर इति-अये प्रस्तर उभयस्य धता इति 

प्रयाजानूयाजघारणाथत्वासस्तरस्य प्रयाजानूयाजादीनायुक्करमे रात्रि 
प्रयोगे न प्रस्तरः ॥ 

द्ाविष्मौ उभयत्र हविःप्क्षप इध्माङ्गारेषु कतेव्योऽदृष्टाथ- 
त्वायेति ॥ 

पश्चदश इम इति-आघारानूयाजानामभावात् समिधां 
निवृत्तिः ॥ 

न सभरणमन्त्रौ प्रथमे--यक्ृष्णो रूपं त्रीन् परिषीन् 
इत्यनयोः संख्याविरोषानिग्राततिः ॥ 

बन्धनमन््रः-- प्रयोक्तव्य एव । 

यज्ञाभि-रणम्-- यज्ञस्य संततिरसीति यज्ञाभिधानात् यज्ञस्य 
साधारणत्वाद्र्कषैः ॥ 

द्रव्यस-प्रयोगः-- स्फ्यस्य वेभिसस्कारत्वासयोगः । अभि. 
त्रहवण्याः पातरप्रोक्षणायित्वात् ओदुम्बरपात्रस्य हामाथंत्वात् वेदस्य 
चोपवाज^नाचथेतवात् | 
1 संभरणमन्र; (मु. रा), २ द्रव्यस्य सं (यु. रा). 8 थै वर्हिः-क. ५ वजनाथ-क, 
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(मा) ब्रह्मवरणं यजमानवाचं यच्छेत्यादि पञ्चवत् । अरसंप्रषः न 
सनहनमन्नः सनह नाथं तत्संस्कार इति| ` न चामरे संनहनं ° अदृष्टपरधानो- 
पकारः । अतदरवोभूते । न चायं पलीसस्कारः । तस्संस्कृतायाः करिया- 
न्तरकरणात् । पात्रयोस्स॑मागेः । नान्येषां पयोजनामावात् । परोक्षण्यु- 
त्पवनादिसंस्काराः । ° पवित्राधिसगेः । ततस्तरणम् । परिधेभिः परिवान- 

(घ) बह्मवरणं-स्कार इति--पलासंस्कार इद्युत्कषैः । अतः 

सनद्धाया एवान्वास्तनम्॥ 

नचाग्रे- पकार इति- संनहने प्रधानोपकारो न दष्ट इति 
अग्रे प्रथमप्रयोग इष्टोपकाराभावान्न संनहनम् | 

अतश्दवोभूते-- संनहनम् ॥ 
नचायं पलीरसस्कारः- प्रथमप्रयोगे क्रियमाणस्य संनहनस्य 

करियान्तरापकषात् ॥ 
संस्कारस्तु- 

तत्संस्कृतायाः करियान्तरकरणात्--न च प्रथमप्रयोगे 
कृतं संनहन उर्तरेदुरुपस्थानादेरुपकरोतीति ० न संस्कारः ॥ 

पात्रयोस्तमार्भः- ओदुम्बरयोः । 
नान्येषां -ण्युत्पवनादि-- इष्मानाम् । 

पयित्रविसगः--इवोमूते प्रोक्षण्युत्यवना्थं स्थाप्यलात् ॥ 
ततस्तरणम्-- बर्हिषः । 
परिधिभिः- वेदस्य च-आसादनमयं वेद इति । 

[म 
किन कण 

1 अतरछोभूते न चम्रे-घ. 2 न दृष्टः प्रधानोपकारः-क. > पवित्रा 

नवेसः-ख. ग. घ. पवित्राविसगेः (मु. र). + अतोसं-क, 5 न सक्षहनम् 

(मु. रा.) सन्नदनम्-क. 
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(भा) माहवनीयामिमश्रणम् । अभिकस्पनम् । नाधारसमिषो न ̀  विधृती 

दाहासादनै वेदस्य च । सामिधेन्य उपवाजनम् । नाघारादय 
आहुतयः । नास्ति प्रवरः । न श्ुगादापनं होतुः । प्रचयं दोहाभ्यां 
नान्वाहायेः " ऋविजां सति बाहुल्ये सत्यपि चोदिते दक्षिणादानस्य 
चोकर्षात् ततः परिधिप्रहरणम् । पवित्राभ्यां संस्लवणम् । तुष्णीं 
बर्हिष्प्रहरणम्। ° न वेदस्तरणम् । ब्रह्मा निष्क्रामति । न यजमानमागः। 

4 न युनाक्ते न विमुञ्चति । विष्णुक्रमादि याजमानं प्रधानसंस्कार्वात् । 
ह्वोभूते सवै यथाप्रकृति ॥ 

[अन्न विषये उपदेशपक्षः) 

उपदेरो नेष्म(्वर्हिः । केवरं प्रात्रास्तादनम् । ब्रह्मवेरणम्। 

(ब्र) साभिधेन्य-दहोतुः-परयाजाभावात् , 
प्रच्य दोहम्याम्-संस्रावणम् --ओदुम्बराभ्यां सध्लाव- 

भागा इति।॥। 
तुष्णीं -दस्तरणम्--उत्तरत्र कायंसंभवात्। 
ब्रह्मानिष्करामति न यजमानमागः-- सवेहुंतलवात् । 
° विष्णुक्रमादि-संस्कारत्वात्-- परधानकवृसंस्कारत्वात् । 
श्रोमूते सवं यथाप्रकृति--एवमन्तः केषांवियक्षः। 
उपदेल्लो नेध्माबर्हिः--तयोरपि सवै करणाथेतया साधारण- 

स्वात् साधारणनायुत्कषपक्षे रात्रो तयोरभश्रापिः ॥ 
केवटं पात्रासादनभ्-ओदुम्बरपात्रासादनम् | 

1 विधृतिदोह-ख. गश. > ऋत्विजामनातिबाहुस्ये (मु. रा). उन 

केपस्तरणम्-घ. 1. न वेदिस्तरणम् (सु. रा). 11. “ इदं ध.-पुस्तके न इस्यते. 
5 नर्हिषी (यु. रा). 6 विष्णुकमादि यथा भ्क्रति इति मूके ; समानकेषांचित् इति 

व्याख्याने च पाठः-ख- ग. 7 सवेकरणा्थ-क, 
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(मा) समिमशेनम् प्रोक्षणम् दोहासादनम् "ततो यागं कृत्वोपरमः। 
पुनश्दवो मूते सवेम् । अधिकं ॒कुर्व्नाम्यादीनां प्रयोगं दशयति । 
आज्यमागाभ्यां प्रचये रात्रौ प्रचारः । आभयेन प्रचर्थं उवोभूते । इहा- 
श्रावयत्येव कुम्यत इति केचित् । पूवंगता ब्रह्मणा नापरेणाहवनीयं 
गच्छन्तीत्युपदेशः ॥ 

(वु) पवित्रे कतवा- 

अभिमदीनम्-- पात्राणाम् । 
प्रोक्षणम्ू--संमागं कृत्वा पात्रयोः । 
दोहासा-शीयति- प्रथमपक्षे रात्रौ कतादधिकं शवोमृते कर्तव्य 

सुपदिशन्नाम्ेयेन च पुरोडाशेनेत्याम्ेयादनिां प्रयोगं दशचेयततीति । एतदेव 
विवृणोति- 

आञ्यभागाम्यां -श्वोभूते-अयममिप्रायः-- आज्यमागाभ्यां 
भरचर्येत्येतत्सुत्रमपकषपक्षे ; रात्रावाज्यमागन्ते दोहयोः प्रचारः ॥ 

अभरेयेन प्रचर्यश्चोभूति -उवोमूते आयेन भ्रचयै॑दोहयोः 
प्रचारः; इतरथा आज्यभागाभ्यामित्येतदनथंकम् ॥ 

इह भ्रावयेत्येवम्यत इति केचित्--आश्रावयेन्द्रं यजति 
पाठात् ॥ 

पू्ंगता-त्यपदेश --अपरेणाहव्नयं 2 अतिक्रमणस्याविषा- 
नात् आहवनीयमभ्रेण दक्षिणतः प्रविष्टानां आश्रावणात्तरकारुभ्सुपो- 
त्थापनमात्रमिद्युपदेशचः । स्वपक्षस्तु अष्वयुकायकरत्वात् तद्रदति- 
रमणमिति ॥ 

1 नं कृत्ोपरमः-ख. ग. > यं इति आक्मणस्या-क. यमाकमणस्या 

(मु, रा.) ऽ सुपोत्थानमान्र-क. घ. 
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(भा) उपवीतविधिः श्रोतप्रायाशचत्ताथः" ॥ 

(घ) अावत्यः कुम्भ्यस्वावन्तो ` ब्राह्मणा दक्षिणत 
3 उपवीतिनः उपोत्थाय कुम्भीस्यः पात्राणि 
पूरयित्वा तैरष्वयुं जुदतमयुजुदति ॥ १ ॥ २९॥ 
॥ ६३५ ॥ 

(सू) “सिटकृद्धक्षाश्च न विद्यन्ते ॥२।२०।।६२६॥ 
[स्विश्ङृद्धक्षे दोदे च विषः, 

(भा) ° विचन्ते सिषटङृद्धक्षा ° अभयस्य ; दोहास्तु सवेहुताः 
(सू) ` समानमत उर्व् सन्तिष्ठते साकंप्रस्थायीयः 

॥ ३॥ २१ ॥ ६२७॥ 

£ दाक्षायणयज्ञेन सुबगेकामः ॥ ४॥ ३२॥ 
॥ ६२७॥ 

का मानक 

(ङ) उपवीतविधिः श्रोतप्रायधित्ताथेः-- यज्ञोपवीती प्रदक्षिणं 
दैवानि ° कमोणि करोतीति प्राप्तस्य पुनवेचनात्""यदि यनुष्ट इति 
पायश्चित्ताथेम् । इह विधानामावे नियमातिकरमे "" यदस्मिनेल्यादि 
स्मातेप्रायश्चित्ताथं भवति ॥ 

1 थम्-घ, 2 थावलयः कुम्भ्य इति विरेषणमसमासार्थं ब्राह्मणानाम् । ते 
चत्विजोऽभिप्रताः अधिकारात् । अधष्वयुं जुह्धतमिति लिङ्गाच्च (ख). ° यज्ञोपवीतिन 
इयथः । अथवा उपवीतिना दक्षिणत उपोत्थाय न त्वपरेणाहवनीयमतिकम्येयथंः । 
उपवीतवचनसुत्तरीयनियमार्थम् । मा भत्सत्रविकत्पः । अथवा सूत्रेमवोपवीताथ 
इति कर्माथं॑वा द्वितीयसुपवीतं विधोयते बोधायनोक्तेः (र). + दोहानामिति 
दषः । तेन दोहाः स्वहुतानि भवन्तीस्युक्तं भवति (र). 5 विद्यते-ग. विघृणवते 
-घ. द्क्षण अपन्न, 7 समान उष्वै.-ख. 5 दाक्षायणेन दष्टो यज्ञः। 
कर्मधारय इति केचित् ; तन्न शोभते; दाक्षायणत्वनाम्ने विरषणस्याप्रासैद्धेः। 

यज्ञो दाक्षायणस्येति मानवचनात् सा्ैसेनियज्ञ इल्यादिभिवैरूप्यायोगाच् । सोऽपि 
दकपूणमासयेशैणविकारः । कमौन्तर मिलेके । कालयायनेनाप्युक्तम् (स). 9 देवानी- 
तिग्राप्तस्य-घ. 10 चनात् इह विधाना-क. घ. 11 तिक्रमे चामन्यस्मिन्नियादि-घ. 

तिक्रमे चान्याक्मिन्नेदयादि-क- 
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(स्) द पोणेमास्यो ड अमावास्ये यजत ॥ ५॥ 
॥ २२॥ ६२६ ॥ 

(म्र) आग्रेयोऽष्टाकपालोऽग्रीषोमीय एकादश्चकषालः 
पूर्वस्यां पोणैमास्याम्। अग्रेयोऽशकपाल रेन 
दध्य॒त्तरस्याम्। आप्रेयोऽ्टाकपाङ रन्द्राय एका- 
दशकपालः पूवस्याममावास्यायाम् । अभयोऽश्टा- 
कपारो मेत्रावरुण्याभिक्षा द्वितीयोत्तरस्याम् ॥ 
| & ॥ ३४ ॥ ६३९॥ 

[उपां्ययाजविरहस्तद्धेतुश्च] 

(भा) दाक्षायणयन्ञे नोपांश्युयाजः अभ्चियादीनामनुक्रमणात् ॥ 
[अच असोमयाजिनोऽ््षो्मायोऽस्ति) 

ससोमयाजिनेोऽप्यञ्मीषोमीयः पुनर्विषानात् । दध्येव द्वितीयम् ॥ 
[अचाभ्नषोमीये दधितद्धमौः तजर विरोषश्च 

तञ्च 2 स्थानादेकदेवतात्वाच्ोपां्युयाजष्रेकारः ॥ 

[दाक्षायणयज्ञेऽग्चीषोमीये प्रमाणम्] 

(इ) असोमया-पुनविधानात्--दाक्षायणयज्ञे तथेवसु्रं यथा- 
देवतमिदयुक्तामीषोमाभ्यामिति पौणेमास्यामिति पुनर्विधानाच ॥ 

[अचा्जापो मीये दधितद्धमेप्राप्रयादि विद्ेषोपपत्तिः| 

दध्येव याजविकारः- द्वे पोणेमास्याविति पौणमासी 
कमेणोऽभ्यासिघानात् रेदं दधीति सान्नाय्य प्रत्यभिज्ञानेऽपि पोणे- 
मास्यं द्वितीयस्योपांडयाजकर्मणोऽभ्युदयेष्टित् द्रव्यदेवतान्तर- 
विधानम् ; द्वितीयदेवतालाच् ॥ 

सा ज थाय नमा 

"~~न 

1 अत्र पुनर्विधानादसोमयाजिनोऽपि ब्राह्मणस्या्माषोमीयः पुरोडाशो भवति। 

सन्नयतोऽप्ैनदरापरस्सान्नाय्यं च । निव्यमनदरं च तत्सर्वेषाम् । तथा दुतं चेपांञ्च- 
याजश्च न भवतः ; सवैहविषां पुनरलुकरमाणात् ! अभिकाम व्याख्यास्यति (र). 

2 स्थानापन्नत्वदेकेदेवतत्रा-घ. 
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(भा) प्रकरणात्तु दषिधर्माणां प्रातिः । अनुपकारकाणां निवृत्तिः ॥ 
[अचरन्द्रयागे विशेषः 

इदानीमुपांडयाजविकारस्योपकुवोन्ति । द्वारं जातमिति । उपां- 
श्िज्याहुतानुमच्रणादीनां द्रभ्यद्रारल्वादुपांडययाजधमां एब क्रियन्ते ॥ 

[प्राभिहेतः] 

(र) प्रकरणात दधिधमोणां प्रापनिः--ददैपू्णमासप्रकरणे 
दधिधर्माणायुपदेश्चात् अविशेषेण सर्वकरणाथत्वं प्राप्तम् 

[निच्त्युपपत्तिः, 

अनुपकारकाणां निवृत्तिः--अस्याथेः-अङ्गानामकिशचित्क- 
राणामङ्गत्वानुपपत्तः प्रधानापूरदवरेणोपकारं जनयिच्चेवाङ्गत्वनिवोहात् 
दधिधमणिमुपांड ` याजकार्यामावात् तेषां तत्रनिवृत्तिः ॥ 

[अन्न्द्रयागे दधिधमोणामुपयोगोपपत्तिः] 

इदानीयुपांश्चयाजविकारस्योपङरबन्ति--इदानीुपांुयाजा- 
त्कल्वदैन्द्रयागस्य च दधिसाध्यत्वात् दधिधमी उपकुर्वन्ति ॥ 

[दार जात्मितिभाष्यभावः] 

दारं जातमिति-अत्रायममिप्रायः\-साकंप्रस्थायीयदाक्षा- 
यणयज्ञादीनां 2 दशेपूणेमासश्युणमत्रविकारत्वात् नात्यन्तविङृतत्व- 
मिति सूत्नमाष्यकारयोरमिप्रायः । तुष्णीं कंसं मृन्मयं चेति वचनात् । 
इतरथा कंसमृन्मययोषूहमेवोपादशेत् । तथा अथिष्टोमस्य गुणविकारा 
इत्यत्र भाष्यकारेण ^ स्पष्टमुक्तम् । एषामभिचित्यादयो वैककतधभ्मी 
न भवन्तीति । अतः खण्डसंस्थादिवस्मयोगविकारमात्रत्वमेव । तसा- 
देनं दधीति विष्युलयत्तष्ाः कर्तव्याः । आतञ्चना्ै यवागूहोमश्च । 
एतच्च प्रायचित्तप्रकरणे भाष्यकारेण स्पष्टमुक्तम् । वायव्यां ¢ यवाग्वां 
` 1 यनि कायौन् (मु. रा). > सरवपर्णमास-क. £ मासमात्रयुण-ख. ग. 
+स्वयमुक्तम्-घ. ऽ मौन्न भवन्तीति १-ख. ग. ० व्याः ग्वा: (जु. रा). 
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[सान्नास्ययागेऽच्र नोपांश्ुयाजविक्तग्रयोगः, 
(भा) पूणेमासे संनयेदिति वचनात्सान्नाय्यपरधानस्योमयत्र विभागः 
आभ्भेयवत् । तत्र दध्येव नियम्यते । महेन्द्रयाजिनोऽप्यन्द्र एव समा. 
्नानात्। न च तस्यामावास्यत्वम् यथा पौणमास्यामभयस्य । अय- 
मेवोपदेशः । ` संनयतोऽपि भववेन्द्रा्ः। उमयविकार ° जागिकषेयं 
द्वितीयेति वचनात् । सान्नाय्यविकारामिक्षा न वैश्वदेव्या: । 

(ब) सान्नाय्याभ्पूवोनिर्वापा(पणा)दयस्त्वथेलोपानिवृत्ताः । इह तस्यौ- 
षधगुणत्वात् क्रियन्त एषेति ॥ 

पू्णैमासे-स्योभयत्र विमागः--मस्मच्छाखोक्तपक्ष उच्यते- 
सान्नाय्ययागयोः काण्वे विभज्य “ विधानं न स्थानादुपांड्युयाजस्य 
विङृतप्रयोगविधिः ॥ 

आभ्रेयवत्--यथोभयत्रामेयषिधिः । 
तत्र दध्येव नियम्यते --पृणेमसे । 
महेन्द्रयाजेनोऽप्येन्द्र एव समाघ्नानात्--शाखान्तरे । 
न च तस्यामावास्यत्वम् -- सान्नाय्यत्वेऽप्येन्दसानाय्यस्य 

पौणेमासीकरणत्वेन विधानात् ॥ 
यथा पौणेमास्यामाग्रेयस्येति--अमावा्यासंबन्धिनोऽप्यामे- 

यस्य पोणेमास्यन्वयेऽपि यथा नामावास्यखस् ॥ 
अयमेवोपदेश इति-अस्मच्छाखोक्तोऽयमेव पक्ष उपदेश्च- 

पक्षः । अस्मिन् °पक्ष नोपांट्ुषमाः इतानुमन्रणादयः ॥ 
सान्नास्य-वैश्वेव्याः-- सान्नाय्यस्य स्ववमैयुक्तस्थ कथं 

चिद्व्यदेवताविृतस्योपदेशात् । अतो न वेशवदेव्यानिक्षाषमौः भसु- 
मयादयः ॥ 

1असंनयताऽपि-ग, 9 आमिकषेह द्ितीयेतति-घ. ऽ साजनाम्यत्वसूर्व- 

(मु. रा)- ५ नं स्थानाहव्यद्रारत्वादुपां-ख. ग. 5 क्ष उपांञ्च-ख.ग. 
980 एणपप्त 4 ए01, 1. ण. 



328 ्रीरामाभिचिदृत्तिसदितधूरतस्वामि माष्यभूषिते [ख. १७, स॒. ५, 

(भा) वाजसनेयिवचनात्त वाजिनेज्या भवति ॥ 

(घ) ` व्यावृत्काम इत्युक्तम् ॥ ७ ॥ २५।।६४०॥ 
(भा) व्याबृल्तामः--पाप्मना प्रथक्तुमिच्छन् । श्ुरपविः--श्ुरधारा | 
ताजक्-तस्मिन्नैव काले । पल्पूरुनं- सेमदेनम् । पोणमाध्याममावास्यायां 
परधानानि यानि तानि पुनःपुनः दाक्षायण इत्ययनरब्देन। 

[अन्रतनिषषे विषथधादिः| 

अनृतवचनप्रतिषेषः क्रस्वथेः | तस्य ° चातिक्रमेऽन्तसितिभायश्चित्म् । 
[1 = == च = 

(बृ) बारसने-भवति -- वेशवदेव्यामिक्षाषपेत्वामत्रिऽपि जत्र पूै- 

स्यामत्तरस्यामिति पञ्चदशीप्रतिपदोिंधिः ॥ 
व्यावत्कामः ~ ° पापप्रथन्कररणं घुशकं करोतीति । 
्ुरधारा --कषुरस्येव धारा ्षुरषारा । | 

ताजर् तस्मिन्नेव काले--पुण्यो भवति पापनिवृतेः । भवा- 
मीयते श्षुरुल्यत्वात् तत्संपकं † गच्छेदामरणापत्तेः । सर्वश्स्वारवय- 
म्याभिरूषितं मरण तस्य भवति ॥ 

पर्पूरनं-संमरदनम् --* चोषनद्भ्ये "गोषादिना । 
" पौणमास्या-यामू्--विषानाव् । 
प्रधाना-निरब्देन--अभ्यासाचगतः | 
अनृतवचन-तेषां सयुचयः -पुरुषापराप श्रौतस्मातंसमुञ्चयात्। 

1 व्यावृत्काम एतेन यजेत इलयादि ब्राह्मणोक्तमप्यनुसन्धातव्यमिलर्थः । भ्थवृ- 
तामः समानभ्य आत्मनो व्य्रत्तिमीप्छुः । क्वरपत्रिः-असिधारा । ताजक् सद्यः । 
पत्पूलनं-अस्मादिभिविना हस्तादिभिमदनेन शोधनम् (रु). > यां वा प्रधानानि- 
ध. उ चातिकमणे-घ. ^ पपाप्रथ-क. 5 करणं करोतीति क्षरस्यर धारा क्षरघारा- 
घ. ५ क्षुरस्य धारा-घ. 1 गच्छेदात्ममर-क. दान्मर-ख. ग. ध. 5 स्वरादि- 
द्रव्यस्याभिलक्षितम् १-ख. ग. सुरवन्द्यस्याभिल्षितम् (सु. रा.) ° शोधनं ? दरव्या- 
दिनाक, 19 णोपाधिना (खु. रा). > पौणमास्याशब्देन-क. ध. 



खं. १७, सू. ८.] अआपस्तम्बश्रौतमूत्रे तृतीयप्रश्ने पश्चमः गटलः 339 

(भा) ` त्रातपत्याहिताभिकारुश्य तरिरात्रमक्षीराक्षारादि तेषां समुचयः। 

केचिदुत्तरमेव पूवस्य निदृत्तिः । दधि यजमानमागत्य अधमासपानं 
क, (१ क, ० 

केचित् स एतमधेमासमिति लिङ्गत् ॥ 

घ) ऋत्वे वा ` जायाघ्ुपयात् ॥८।। ३६ ।६४१॥ 
[जायाशब्दाथः) 

(भा) ऋत्वमातेवे तत्र सव्रणोया ° उपगमनम् | + यस्यामधिष्तो 
5 जायते सा जाया} 

(बृ) केचिदु-निव्रात्तः---अक्षीराक्षारारुवणभाजनं स्मातेप्रायाश्चत्त- 
0 

मेव । न पूवावसथागतम् । उत्तराश्रमिणः पूवोश्रमधमेनिवृत्तिवत् ॥ 

दाधियज-लिङ्गात्--स एतममास“सधमादं देवै्सोमं पिब- 
तीति देवैस्सहाधंमासं 7 सोमसंस्तुतसान्नाय्यपाननिर्देशात् दन्द 
दधनि यजमानमागं प्रमतमविष्य भक्षयेत् यावदमावास्याकमे | 
सान्नाय्ये च सोमजब्दो निर्दिश्यते सोमः खड वे सान्नाम्यपिति ॥ 

[विधेस्तात्पयैम्] 

ऋत्वमा गमनम्--भ्यावृ्ताम इत्युक्तमिति निर्दिषटन्राह्मण 
न जियमुपेयादिति निषिद्ध्य ऋतुकारे विकल्पः वि्घीयते ॥ 

[भाष्योक्त जायापदाथ मानं उपपत्तिश्च) 

यस्या-जाया-सवणा । तथाहि-- 
जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पतिः। 

इति आत्मोत्पत्तिनिमित्तानिन्यावेवादप्राप्तपललीवचनत्वाजाया“शब्दस्य 
सवणेवचनता । अतश्च " असुयेदशुद्रः * इति ब्राह्मणवचनादासुर- 
जो तनक नन ध [ "~ ~ = ~ 

1 ब्रातपल्यादि आहिता (सु. रा). 2 महिषम् । अत्र दशेपूणमासत्रतवत् 
कर्मकालान्येतानि व्रतानील्युक्ता ; तेन मन्यामहेऽन्तरालक्रालवतानि यथ् चातुमःस्मे 
इति काट्यायनः (र). 2 विधीयते यस्यामधिङृतः-खं, ग. > यासुपगमनम्- 

घ. +यजति-ग. ध. 6 अक्षारख्वेण (यु, रा). ? सोमस्नमसस्तुत-ख. भ. 

8 देन्दर दधि-ख. ग. ० शब्दस्य अघ. 
22" 
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(घ्) सोऽयं दरपुणेमासयोः प्रक्रमे ` विकस्योऽ- 
नेन दशपूणमासाम्यां वा यजेत ॥ ९ ॥ २३७॥ 
॥ ६४२ ॥ 

[उपक्रमविरमणयोर्विशोषः) 

(मा) प्रक्रमः आरम्भः तेनैवान्तो नेयः ॥ 
(घ्र) तेन ` पञ्चदशवषाणीष् षिरमे्यजेत वा। 

॥ १० ॥ २८ ।॥ ६४२ ॥ 

(स्) सन्तिष्ठते दाक्षायणयज्ञः ॥ ११॥२३९॥ 

॥ ६४४ ॥ 

(घ) विवाहोढायां ° जातस्य + शृद्रत्वात्तस्यापिं यज्ञान्वथो निषिध्यते | 
अधिकारश्च जायाया एव सवर्णापूकशाखविहितायामिति स्मरणात् । 
इतरासां कामतः प्राप्तत्वात् ॥ 

[भाष्यदरितविद्षविवरणं एववि्व्यवस्थास्यरं कड च 

प्रक्रम आ-नेयः--उपकरान्तेन यावाद्विरमणं कतम्यं ° पुनः 
पुनः । प्रक्रमात्तु नियम्यत इति वचनात् । यंत्रतद्भचनं तत्रैव 
क्रम नियमः । अतोऽभिहोत्रदर्शपुणमापा्रयणचातुमास्यपड्ुसोमानां 

यदुन्यदेवतादिगुणसस्थाकाकविशिष्टः प्रयोग॒ आरब्धः“ न स एवा- 
वतेयितव्यः । प्रयोगे प्रयोगे कस्पान्तराण्यप्यनुष्टेयानि' ॥ 
१ क 

[० + 

1 प्रक्रम एव दहशपृणमासाभ्यां विकल्पते । आदित एव प्रकम्य अनेन यजेत 
ताभ्यां वा । नतु भकरान्तस्य लयागः अप्रकान्तस्य वा ग्रहणामेति (र). 2 पञ्च- 

दरावे्षताऽस्य दहदपू्णमासयेोचिशद्वषतया संमिता वेदितव्या प्रयोगतो द्वैगुण्यात् 
(र). 8 जातस्य तस्यापि-क. ^श्द्रस्य (सु.रा). °न पुनः पुनः-क. 

6 आरन्धः स एवादतन्यः (मु. रा). 7 अस्पिन् सूत्रे ; तेन दाक्षायणयज्ञेन पञ्च- 

ददावषंपयैन्तमिषटा विरमेत्-त्यजेद्यजेतवेत्यस्मिन पक्ष यावज्जीवं यजेत इति इत्तिदस्यते 
(सु. रा). 
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[दाक्षायणयन्ञराब्दा्थः] 

(भा) ५ दक्षस्यायनं ॥ दान्ञायणःः श्दक्षायणश्चासो यज्ञश्च दाक्चषायणयज्ञः॥ 

(सू) “फेडादधस्सावैनियज्ञो वसिष्ठयज्ञः शौनक- 
यज्ञश ° व्याख्याताः ॥ १२॥ ४० ॥ ६४५ ॥ 

॥ सप्दशी खण्डिका ॥ 

[एेडाद धादिरब्दा्थाः निर्वचनफङं च 

(भा) इडादधन दृष्ट पेडादधः | सवेसेनादिभिरेष्ठा यज्ञाः स्वै 
सेन्यादियक्ञाः । नामधेयप्रयोजनं एेडादधेन यक्ष्ये रेडादघ 

हविरिदमेषां म्थीत्येवं यथानामोत्तेरषु ॥ 

इति आयपस्तम्बश्रोतसू्रधूतैस्वामिभाष्ये तृतीये प्रश्रे पञ्चमः पटलः ॥ 

(घ) ' ज्रह्िष्ठो बह्मा दशेपूणेमासयोः॥ १॥ १॥ 
॥ &४६ ॥ 

(चू) तं " बरुणीते भूपते थुवनपते महतो भूतस्य 
पते बरह्माणं त्वा वृणीमह इति ॥ २॥ २।) ६४७॥ 

) इडादधेन-नामोत्तरेषु--तेषां दाक्षायणयज्ञवसखयोगः ॥ 
इति धूतस्वमिमाष्यवत्तौ तृतीयग्रश्चे पञ्चमः पटलः ॥ 

कपा केनो जि भो पिन 

1 दक्षस्यायतन-क. 1. नं अवृत्तं कमं दाक्षा-घ. [7 3 णश 
यज्ञध-ख. ग. ध. 11. +एतेनैडादध-क. ख. ऽते च दाक्षायण- 

यज्ञेन व्याख्याताः । तत्समानप्रयोगास्तत्समान फलशवेदर्थः (रु). 6 यो ब्राह्मणगुणेन 
्रक्रष्टः स ब्रह्मा मवति (र). 7? यजमान इति दोषः ; तथा याज मानेऽनुवाद्।त् (र). 
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[ब्रह्मवरणे क्रतौ तञ कारणं च|] 

(भा) ब्ह्मवरणमध्वुणापि कर्तव्यम् ' उमयत्र॒ वरणविधानात् । 
[वर्षिष्टपदाथैः] 

बरहिष्ठो-श्रह्माषिकः ॥ 
(सू) वृतो जपति ॥२।२॥ &४८॥ 

[जपे बुतकलठैकत्वोक्तिफलम् | 
(भा) वृतो जपतीति वचनात् यत्र* वरणं नास्ति सोमेष्टिषु तत्र 
जपस्यापि सोपः ॥ 
(सू) अहं भूपतिरहं युवनपतिरहं महतो भूतस्य 

पतिर्देवेन सवित्रा प्रघ्रत आचिज्यं करिष्यामि 
देव सवितरेतं त्वा वृणते ब्रहस्पति देग्यं बरह्माणं 
तदहं मनसे प्र्र्ीमि मनो गायत्रियै गायती 
बिष्टमे शिष्टन्जगत्ये जगत्यनुष्टमेऽलुषटुष्यङ्ये पङ्कः 
प्रजापतये प्रजापतिैशेभ्यो देवेभ्यः विश्वे देषा 
बृहस्यतये बृहस्पतिन्ेह्णे बह भुथुवस्युवर्ईहस्पति- 
देवानां ब्रह्माहं मनुष्याणां ब्रहस्पते यज्ञं गोपाये- 
त्युत्छाऽपरेणाहवेनीयं दक्षिणातिक्रम्य निरस्तः 
° परावस्सह पाप्मनेति ब्रह्मसदनातृणं निरस्य 
इदमहम्वाग्बसोस्सदने सीदामि प्रधूतो देयेन 

मामक जयमन क नन ण्या = त 

[उभयपद्ाथः) 

(शृ) ब्ह्मवरण-उभयन्न विधानात्-- अत्र च याजमाने च । 
[ब्रह्धिष्ठपदाथविवरणम् | 

मिष्टठो- जह्माधिकः- वेदवेदाथेपारगः ब्रह्मनिष्टश्च ॥ 
1 उमयन्र-याजनाने च-ख. ग. अत्र च याजमानमेव-क. अचर याजमा 

(सु. रा). 2 ब्राह्मभाधिकः-ग. 3 यदा एवं व्रतः तदा उत्तरं मन्त जपतीदयः 
(द). ५प्रायणीयादौ (र), 5 पराग्बञुः-क, पराग्वसु-ख. 
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सपित्रा बृहस्पतेः सदने सीदामि तदभ्रये प्रनवीमि 
तद्वायवे तत्घयाय तत्परथेव्या इत्य॒पविरति ' 
आहवनीयमभ्यावृत्याऽऽस्ते ॥ ४॥ ४॥ ६४९॥ 

[आसने नियमः कालः पक्षान्तरे च 

(भा) उपविशत्याहवनीयाभिभुखः । आस्ते च तत्रैवासमाप्तः । 
केचित् प्राङ्मुख उपविरय पश्चात्यखितत इत्याहुः ॥ 
(घ) कमणि कमेणि बाच यच्छति ॥५।५॥ ६५० ॥ 

[वास्मने विष्यतिशषः) 

(भा) ऋचिग्यजमानकमेणि ॥ 

(घ) ` मन्त्रवत्सु बा कमेसु याथाकामी तुष्णीकेषु 
।। & ॥ & | ६५१॥ 

[अमन््वत्स्वपि कचिद्धाम्यमनम् 

(भा) अमन्रवत्यपि वद्यन्तपरिस्तरणादो ॥ 
[तूष्णीकानां मानसत्वम् तद्धतुश्च) 

तृष्णिकष्वथे्लयेष्वपि पातप्क्षारुनादिकमंयु मानसानि वा 
तृष्णीकानि । स भजापतिस्तुष्णीमाघारमाधारयदिति दशनात्, यथाऽ 
स्येच्छा तथा प्रयुङ्क्त इति याथाकामी ॥ 

(धृ) उपबिश्चत्याहवनीयाभिसुख इति- तस्प्रथिन्या इत्युपविशत्या- 
हवमीयममभ्याबृल्यव्येकं सूत्रम् ॥ 

आस्ते च तत्रैवासमप्रिरिति---अथान्तरविधिः। 
[केचिदिति पश्च उपपत्तिः 

केवित्मा-सैत इत्याहुः तरथिम्या इलयुपविशतीति विषा- 
याहवनीयमभ्यावृत्यास्त इति पुनविधानात् ॥ 

[तृष्णीकानां प्राजापल्यत्वमानसत्वयोरुपपत्तिः विषश्च] 
सप्रजापति-ददीनात्-- यतष्णीं तस्पाजापल्यं इति तुष्णी- 

~ ~ ~ ---------"------ 

1 उत्तस्तो वेदेस्तिष्टननेतं जपमृक्ता ततो दक्षिणातिकम्योपविशति 
उपविदशाब्रयाहवनीयाभेमुख अस्ते (र). 2 अथवा मचवत्स्वेव कमे 
काग्यमननियमः । तृष्णीकेष्वनियम इयथः (र). 



944 भ्रीरामामिचिद्त्तिसदितधूतंस्वामिभाष्यभूषिते [खं. १९, सू. १. 

(घ) यदि प्रमत्तो व्याहरेत् वेष्णवीमृचं व्याहृतीश्च 
जपित्वा वाच यच्छेत् ॥ ७॥ ७ ॥ ६५२॥ 

(भा) प्रमत्तः -प्रमादेन व्याहरेत्-उछ्वापयेत् ॥ 

घ) बह्मन्नपः प्रणेष्यार्मात्युष्व्यमाने ॥८।८।।६५३॥ 
अष्टादशी खण्डिका, 

[शानज्ञुपपत्तिः] 
(भा) उच्यमान इति वतेमानसामीप्ये ॥ 
(म्) प्रणय यज्ञं देवता वधय त्वं नाकस्य पृष्ठे यजमानो 

अस्तु सपषीणां स॒ढतां यत्र रोकस्तत्रेम यज्ञं 
यजमानं च घेद्यो प्रणयेति ̀  प्रसौति ॥१।९।६५४॥ 

[प्रणवादयुचचेर्त्वकालः] 
(भा) नासमापे रषे प्रणवायुचेः। यज्ञेषु चेतदादयः पसवा इति “वचनात्। 

(बर) कस्य प्राजापल्यत्वदशनात् । तस्मान्मनसा प्रजापतये जुहतीति 
प्राजापल्यस्य मानसत्वावगमात् मानसानां तुष्णीकलात् । अस्मिन् पक्षे 
मन्रहितेष्वप्यमानसेषु नित्यं वाग्यमनम् ।, 

[वतैमानसामीप्याथकत्वे फरम् | 

उच्यमाने इति पतेमानसामीप्ये -उक्ते इत्यथः॥ 
[भाष्यदरदितकारुप्रहणौचिव्यम् उच्चस्त्वादिव्यवस्था च] 

नासमप्ने प्रैषे--समाप्तायां प्राथनायां अनुजाने युक्तम् । 
प्रणवादयुचैः--याजर्वेदिकतात् प्रणवादूवै उपांछ्चः । पर 

प्रत्यायनार्थत्ात् प्रणवादिः प्रसव उचैः । ओमिति जह्मा प्रसौती- 
युक्तेऽपि न केवरं प्रणवमात्र प्रसवः। ओमि्युक्थ्यानि शध्सतीतिवत् 
प्रसवावयवत्वासमणवस्य ॥ 

यज्ञेषु चै-(खरणात्) घचनात्--पसथोऽनुज्ञानम् ॥ 
1 प्मादपरायश्ित्तमेतत् (र). न वतंमानकालेो विवक्षितः आमन्त्रणमध्येऽ- 

यज्ञालुपपत्तेः (र). अनुजानाति । उपां्जपमुक्ता उच्चैः प्रसवः । स च प्रणवादि; (द). 
4 स्मरणात्--[ क. स्मरणा, ख. ग. घः. 
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(घ) सर्वेष्वामन्त्रणेष्येवं प्रसव्'स्तेन कर्मणा यस्मित्ना- 
मन्त्रयते ॥ २॥ १० ॥ ६५५॥ 

(भा) यस्मिन् कर्मण्यामन्रयतेऽध्वयुः प्रणेष्यामि प्रोक्षिष्यामि परिमरदी- 
ष्यामीतयेतेषु प्रातिवचनं प्रणय प्रोक्ष परिगृहणानुचरह्ा श्रावय । प्रणवा- 
दौन्येतानि सबांणि ॥ 

€) प्रोक्ष यज्ञमिति हविष ह्मावहषिश प्रोक्षेत् 2 बृह- 
स्यते परिगृहाण वेदिं स्वगावो देवास्सदनानि 
सन्तु । तस्यां बाहः प्रथता साध्वन्तरटिःसाभ्नः 
परथिवी देन्यसित्वत्युत्तरस्मिन् परिप्राहे । प्रजा 
पतेऽनुन्रूहि यज्ञमिति सामिधनीरनुवक्ष्यन्तम् 
वाचस्पते वाचमाश्रावयेतामाश्ावय यज्ञं देवेषु 
मां मलुष्येष्विति ^ प्रवरे ॥२३॥ ११॥ ९५६॥ 

(घ) देवता वधेयत्वमिति सर्वत्रानुषजति ॥४॥ 
॥१२॥ ६५७॥ 

(सू) मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रेष इति प्रारशैत्रमवदीय- 
मान , प्रेक्षते ॥*॥ १३॥ ६५८ ॥ 

[प्रसवय्रतिवचनयोः प्रणवादित्वे मानम् | 
(र; प्रणवा-सर्बाणि--ोमिति ब्रह्मा पमरसौतीत्यक्तत्वात् ॥ 

ता जना ता जा ००७००५०० 

1 स्तन तेन-क. ख. यत्र यत्र कमेणि येनाध्वदुरासन्त्रयेते ब्रह्मन् 
प्रेक्षिष्यामीत्थारिभिरनिगदैः तत्रतत्रामन्त्रितेनेव तेन तेनाभिमन््रणविषयेण प्र क्षणा- 
दिना कर्मणा विरिष्टः प्रसव. कायः 2 प्रोक्षे इति खदत्तत्तौ सुद्वितायां पठः 
8 णः-ख. ५ एतेषु कर्म आमन्त्रित एतान् मन्त्रान् जपित्वा प्रसौति 
“ सामिधनीरयुवक्षयाज्ेति होतारमितिरेषः। स यत्र ब्रूयात् सममधेनीरखुवक्ष्यामीति 

तदा प्रजापतेऽुबरहीति सोति (र). 5 प्रषणे सकृदेव मन्त्रः हविगेणेऽप्यकरण- 

त्वात् अन्यवायाच । यथा पञ्चुगणे मनोता । (स). 
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[चाेजक्षणमन्ञ् तन्त्रता तद्धेतुपश्तान्तरयाणि। 
(भा) अवदयिमानस्य प्रेक्षणं प्राशित्रस्य । ` बहुष्वपि सङ्देव 
मन्त्रः काठमेदात् प्राजापत्येषु मनोतावदकरणतवात् । केचिदावृतिरविशेष- 
वचनात्| 
(छ) ऋतस्य पथा पयहीति ° परिहियमाणं श्येस्य 

त्वा चक्षुषा प्रतिपरयामीत्याहियमाणम् ॥६।१४॥ 
॥ 8५९ ॥ 

(भा) परिहियमाणमम्रेणाहवनीयम् | आहियमाणमात्मसमीपम् ॥ 

घ) ` सावित्रेण प्रतिगृद्य पराधेव्यास्त्वा नाभौ 
सादयामीडायाः पद इत्यन्तवेदि व्यृह्य दणानि 
प्राग्दण्डं सादयित्वाऽ्दन्धेन त्वा चक्ुषाऽबेक्ष 
इत्यवेक्ष्य सावित्रेणाङ्ग्ु'नोपमध्यमया चाऽङग- 
ल्याऽऽ्दायाऽ््स्त्वाऽऽस्येन प्राश्नामि ब्राह्मणस्यो 

[प्रादिजभरश्चणे मनच्सरृस्वे सद छान्तोपपत्तिः| 

(बु) अवदीयमानसख-दकरणत्वादिति- यथा प्राजापत्यादिपञ्चु- 
गणेषु अभ्यावतेते मनोता त॒त्र वेति क्रियमाणानुवादिलाकरारुभेदा- 
भावात्न्त्रत्मुक्तं तद्रदस्यापि क्रियमाणानुवादित्वादकारमदात्तन्त्रता ॥ 

[प्राि्नप्रक्षणमन्वाच्रत्तिपक्नादायः। 

फेचिदाब्ृत्तिः विशेषवचनात्--पतिद्रन्यमवदानकारभेदा- 
तदानीमेव वक्तव्यमिति विशेषवचनात् ॥ 
मयर क 

1 बहुरेवतेष्वपि-ग, > अच्रणाहवनीयमाहियमाणं आसन्नं हियमाणं 

प्रतीक्षत इति शेषः (रु). >साविच्रः प्रतिगृहणामीत्यन्त प्रतिभरहे; तथैव 
ब्राह्मणे पाठात् 1 आदाने तु आदद् इत्यन्तः । तथा दर्शितत्वात् (रु). + उपमध्यमा 

अनामिका, 



खे. २०, सू. २.] आपस्तम्बग्रोतसूत्रे तृतीयप्रभन षष्टः पटलः (1 नि ~ 

घ) दरेण ब्ृहस्पतमर्यणेन्द्रस्य त्वा जटरे सादयामी- 

त्स भ्डेन्वयाऽण्पिभिरति \॥ ७।॥ १५॥। && ० | 

एगेन्वंशी खण्डिका. 
"8 1 

(भा) सावित्रः प्रतिगृहाम्यन्तः | आदद इतिं द्वितीयः । ° एवमनयो- 

ट्यत्रापि पाठात् । असंन्डेन्त्य-असम्पशेयन् दन्तोष्ठाभ्याम् ॥ 

(च) या अप्खन्तद्वतास्ता इद शमयन्तु स्वाहा- 

कृतं जटठरमिन्दख गच्छ खाहेव्यद्धिरम्यव^नीया- 

चम्य धसीना मे मा संप्रक्था रष्वं मे नाभेः 
सीदेन्द्रय त्वा जटरे सादयामीति नाभिदेश- 
मभिमक्षति ॥ १॥ १६।।६६१॥ 

[अभ्यवलयय मनच्राञ्चारणव्य वस्थतद्धत् | 
(भा) अभ्यवनयनम्-› अन्तनेयनं प्रारित्रस्य द्धिहेदयदेशे । उच्छिष्ट 

तैव उत्तरत्राचमनविधानात् ॥ 

(घ्र) वाङ्न आतननिति ° यथालिङ्गमङ्गानि ॥२॥ 

॥ १७।॥ ६६ २॥ 

(व) उच्छिषेनैव-- मत्रोच्चारणम् ॥ 
ज सोत नाया क न क न न त = ~~ ~~ = --~ ------------ --- - ---~ ~ 4 भा भा जा जम 

1 म्लत्याऽ्परि-क. ख. असेम्टत्य प्रारिच्रं दन्तैरनभिख्य । (र). ४अपि- 

गिरति-निगिरति (र). > एवमन्तयस्तगरोरन्य (मु. रा). 1. एवमन्तयोरन्य- 

क. घ. 17. एवमच्रयोरन्य ख. ग. 177. + नीयमाचम्य -ख. उच्छ 

एवाद्धिः प्रारिन्रं अभ्यवनीय-आन्तं नौत्वा तत अचामात (र). 5 अन्तनिधनम् 

-ग. 1. अन्तनिनयनम् (सु. पु.) 77. १अबत्र; "मनर यजनं वतते तदङञिन 

मच््रणाङ्गानि स्पराति ' इत्यधिकम् (सु. रा). 
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(घ) "अरि विश्वानीत्यवशिष्टानि। २।१८॥६६३॥ 
(घ्) प्रक्षास्य प्राशित्रं पूरयित्वा दिशो जिन्वेति 

पराचीनं : निनयति ।॥४॥ १९ ॥ ६६ ४॥ 
[निनयने विशेषः. 

(मा) पराचीनमनिवतेयन् मुखेन पुरस्ताश्चयति ॥ 
(घ) मां जिन्वेत्यभ्यात्मम्॥ ५॥ २०॥ ६६५॥ 

[अभ्यात्मनिनयनप्रकारः) 

(भा) मां जिन्वेति “पुनगरहीत्वा शेषमित्यवभ्वनात् । अभ्यालम्- 
आत्मन उपरि ॥ 

(सू) यत्रास्मे ब्रह्मभागमाहरति तं प्रतिगृह्य 
° नासडस्थिते भक्षयति ॥ &॥ २१॥ ६६६ ॥ 

[ब्रह्मभागभक्षणकाटः तत्प्रमाणं च 

(भा) संस्थिते भक्षणमाध्वयैवे । सन्तिषठेते दशेपूणमासो इति तत्रो- 
तत्वात् ॥ 

[अभ्यात्मपद्ाथः] 

(धर) आत्मन उपरि--हृदयदेशाभिमुखम् ॥ 
[भक्चषणकाटलाभः भाष्याभिताथविदाषश्च] 

संस्थिते मक्षणमाभ्वथैषे-खण्डसंस्थास्वपि न बाक्मणतपणान्ते॥ 
सन्तिषेते--तघ्रक्तत्वात्--आाध्वयेवसमापाबुक्तलात् । 
1 तेन सह विकल्पनात् । संस्थान्तराणां चर तस्य चलि्यात्र- 

म्यापारसमापिपरत्वात् निष्करमणास्पूवं पराक्चनम् वचनात् ॥ 

(र). ॐ पराचीनमेकप्रयल्ेन निनयति (स). ° ज्निनयति-घ. “ पुनरपो 

गृहीत्वा. 5 अपरं पूरयित्वेति कत्पान्तरवचनाच्च इति हेत्वन्तरमप्युक्तम् (र). 
6 न कपालविमोचनातूैम् ; तत्र संस्थावचनात् (र). 7 एतदादि ` ` वचना- 
दित्यन्तो भ्रन्थः क .-पुस्तके न दृदयते. 
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(ष) ` ज्रह्मन् ब्रह्मासि बरह्मणे खा इताद्य मा माहि 
सीरहतो मद्य“ शिवो भवेत्यन्तर्वे्यन्वाहदायैमासन्न- 
मभिमृश्षति ॥७॥ २२॥ 8&७॥ 

[अभिमशनपरेषयोः कती] 

( भा) अमिगरष्टेऽन्वाहार्थे ब्रह्मणा यजमानेन च प्रेषोऽध्वयंणोच्यते । 
(छ) "ब्रह्मन् प्रस्थास्याम इत्युच्यमाने देव सपितर 

ततत प्राह तस्पर च सुब प्र च यज बृहस्पतित्रश्चा 
स यज्ञं पाहि स यज्ञपतिं पाहि स मां पाद्यं 
प्रतिष्ठेति प्रसौति ॥ ८ ॥ २३॥ ६६८ ॥ 

(स्) ` मूमिभूमिमगान्माता  मातरमप्यगात् । 
मयास्म पुत्रः पदमय ना दष्ट स द्यतामत 

यत्किश्च यज्ञे मन्मयं भिद्यत तदभिमन्त्रयेत 
| ९ ॥ २४ ॥ ६६९ ॥ 

[भिश्नाभिमन्त्रणे विषः 

(भा) मृन्मये भिननेऽमिमन्रणं समुच्चीयते ॥ 

(सू) "ब्रह्मभागं प्राश्यायाडग्रिजौतवेदाः प्रणो यक्ष्य- 
भिघस्यो अस्मान् सन्नस्स्य॒ज सुमत्या बाजवल्येत्या- 

[ भाष्योक्तसमुच्चयविवरणम् | 
(घ) मृन्मये-चीयते- मत्रैक्येऽप्युभाम्यां प्रयोक्तम्यम् । 

1 विङ्तिषु दक्षिणनेकते ब्रह्माणः ब्रह्माणः स्थ इत्यादि यथार्थमूहो दर्टव्यः 

(र). 2 प्रसवस्य इह पुनर्वचनं ब्रह्मन् प्रस्थास्याम इति बहुवचनेनामच्रयतः 

्रतिेलेकवयचनेन प्रसवः पूवैजपस्य वधयतरमिदयनुषङ्गलोपश्च यथा ॒स्यातामिलेव- 
मर्थम् ; अन्यथा हि विपरीतः प्रयोगो भवेत् (र). 3 अनेनाभिमन्चितं अनेनेवापोऽ- 
भ्यक्दरलयध्वययुः अगु प्रकषििदिल्थेः (र). + कपालविमोचनान्ते दिवो भागोऽ- 
सीति ब्रह्मभाग प्राय आचम्य अयाडभिरित्युचः प्रणो यक्षीति यजुषाऽपि उपस्थाय 

येन मर्गेण प्रविष्टः तेन मायण प्रतिनिष्करामति (र). 
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(घ) हवनीययुपस्थाय यथेतं प्रतिनिष्करामति।॥ १०॥ 
॥ २५ ॥ ६७० ॥ 

[उपस्थानमन्घ्रयोग्पेधिन रूपभेदः) 

(भा) अयाडभिजातवेदा इत्यक् । प्रणो यक्ष्यभिवस्य इति यजुः । 
[कचित्तन्ञम्] 

वरुणप्रघासेषु तत्रेणोपस्थानं ` विभवात् ॥ 

(सू) -एवं विहितमिष्टिपश्युबन्धानां वत्ह्मत्वं 
जक्मत्वम् ॥ ११॥ २६ ॥ ६७१ ॥ 

विशी खण्डिका, 

पक मे, भभम सोमम 

[पव विहितन्वोक्तेभावः पक्नान्तरं च] 

(भा) इषिपशुबन्धानामन्यत्रापि यदुक्तं बह्मत्वं यथा सव्यावृत्तौ ब्र. 
क 

यजमाना विति । तस्याकरणेऽपि न दोषः एवं विहितामिति वचनात् । 
[ष 

[ भाष्यद्रिंततच्हेतुषिवरणम् ] 

@ बर्णप्र-सम्भवात्-- विहार्वगाहवनीययोरनूहे नाऽऽहवनीय - 
भेदात् ॥ | 

[पवं विहितत्वाक्तेः प्रयाजनाषेवरणम् | 

इष्िपश्ु-नापिति--आश्चरायनेन । 
तस्याक-चनात्--“ निथमावगतेः । यत्त्वाध्वयेवकाण्डे 

| जा + 

उपारिष्टमिष्टिपड्ुबन्षेषु तस्याप्यकरणं नियमप्रयोजनम् ॥ 

2 सम्भवात् (मु. रा). > यदेवं बिदितं ददपृणमासये ब्रह्मत्वम् । इदमेव 
सर्े्ीनां पञ्ुबन्धादीनां च ब्रह्मत्वमित्यथः (इ). ऽ विति यदुक्त तस्या (मु. रा). 
+ त॒भनियमावगते; (मु. रा). 
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(भा) केचिदाहुः - ` इ्टिपश्ुबन्धानां तु यदधिक्रमपेक्षितं तत्तत्रैव 
विहितमिति । ब्रह्मत्व प्रकरण इत्युपदेशः ॥ 

इतिं श्रौमदपस्तम्बश्रोतसृत्रधूतेस्वामिमाष्ये तृतीयप्रञ् षष्ठः पटलः ॥ 

इति वृतीयः प्रश्नः. 

इडामेक, अभिषारयेडां, वाग्यता, दक्षिणसद्धय, ओपभृतम्, 
अक्तम्, न्यश्चम्, जज्यकपान्, दवाना, फलीकरणम्, यथेतम्, 
आज्ञातम्, अयाट्, यचमिचरेत्, संस्थाप्य, स इन्द्राय, यावत्यः, 
ब्रहिष्ठो बरह्मा, प्रणय, याः विंशतिः ॥ 

इडामेक ओपमृतमाज्यलेपान् यथेतं संस्थाप्य ब्रहिषठो ब्रह्मा षट् ॥ 
8, 1 ड, चनो 

[पश्चान्तरस्याश्यः] 

(र) केचिदा - बिहितमिति-अस्याथः--इष्िपश्ुबन्धानां दशे- 
पूणेमासप्रकृतिखादेव सिद्धे एवं विहितमिष्टिपशुबन्धानां ब्रह्मत- 
मित्यधिकं 2 वचनं मल्वाऽतिदेशपरतां सूत्रस्य › व्यावत्यीधिकोक्त- 
समुचचयस्सूत्राथं इति ॥ 

[उपदेरापक्चाशयः) 

ब्रह्मत्वं प्रकरण इत्युपदेश्च इति-- ब्रह्मिष्ठो त्रक्मत्येतावति 
वक्तव्ये ब्रहषठो ब्रह्मा दरपूणेमासयोरिति वचनान्न दशेपणंमासप्रकरणे 
ब्रह्मपटरुस्यान्ननम् होत्रभवरादिवलसि। शयाम् । अतस्सवंसाधारण्य- 
परा्ताविष्टेपञ्युबन्धानां विहितामित्युच्यत इत्युपदेशः ॥ 

इति श्रीकोशिकेन रामाभिचिता छृतायां धृतंस्वाभिमाप्यत्रृ्तौ नृतायप्रश्ने षष्ठःपदलः. 

समाप्तस्ततीयः प्रश्नः, 
जा जाक परक चनः 

1 अयं अन्धः ग.-उुस्तके न इयते. >वेचनं त्वदेशपरसूत्रन्यात्र- 
त्याऽधिकोक्तसमुन्वया्थभिति (मु. रा). 3 व्याकृतावधिकोक्तेः समुचयपूत्राथं इति- 
क. व्यावत्याधिकेोक्तेः समुयसूत्राथं इति-ख. ग, 



8850 ्रीरामाभिचिद्रत्तिदितधूतेस्वाभिभाष्यभूषिते [से.१,स् २, 

अथ तुसेयः प्रन्नः. 

(घ्व) याजमानं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ १।॥ &७२॥ 
(भा) यजमानस्य कमे याजमानम् ॥ 

(घ) यजमानस्य ब्रह्मचयं ष्दक्षिणादानं श्रव्यप्रकल्पनं 
कामानां कामनम्  ॥ २। २। ६७३ ॥ 

[द्वितीययजमानरब्दफलम् | 
(भा) पुनयेजमानभरहणादयजतो मा मूवेन्निमे घमां इति ॥ 
१ न ~ ~ = - ~ = = = न न क = ज भ 3 ~~ "~< ^ ~ 1 11 

अथ तुरीयः प्रः. 

[अयजत इति भाष्यभावः. 

(बु) -पुनयंजमान-धमा इति--यजमानस्य बरहमचयंभिति पनवै- 
जमानम्रहणात् प्रकरान्तयागस्येते अह्मचयांदयो घमा इति ॥ 

पररि | 

1 तत्प्रसङ्गात् क्रचित्पल्लीकमौपि । यजमानयोवां कमम याजमानम् । उपहूते 

यजमानेद्यादौ पलबामपि यजमानव्यपदेदोपलम्भात् (र). 2 ऋत्विकपार्कियः 
(र). 3 द्रन्यकलत्पनम्-क. + ब्रह्मचयादिचतुष्टयं अविरोषेण चेदितमपि सर्वत्र 

यजमानस्यैव मवति न धिजाम् । वचनादहविजामपि भवति ; यथा यदि कामयेता- 

धवयुरिखयादि । तथा च यावेदुक्तमेव कर्मं पलथास्सवेत्रेति न्यायविदः । यावदुक्तं प्रलयाः 
कर्माणि ब्रह्मचर्यं जपश्चेति सलयाषाढः । भरद्वाजस्तु आत्मसंस्कारा वपनवजं 

पलथाः इति (र). 5 अत्रं ;ः- व्याख्यास्यामः प्रतिपादयेष्यामः इत्यधिकं 

(यु, रा). 
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[दितीयं प्रयोजनम् ] 
(भा) यजमानाया वा अवचनात् ॥ 

[वतीयं प्रयोजनम् 
नियमा ब्रह्मचयौदयो य एतस्मिन् प्रकरण उच्यन्ते ते यजमान- 

स्यैव मवन्ति । आध्वयेवो वेद् इति समाख्यानादध्वर्योः प्राप्ताः ; 
यजमानस्यैव भवन्ति नाध्वर्योः । रोके फलसंयुक्तप्थिवोपवासादीनि । 

[तृतीयप्रयोजने ओचित्यं शाखान्तरसमानन्यायता च] 
अन्यस्मिन्नपि वेदे नियमा यजमानस्यैव ॥ 

[भष्योक्तद्वितीयप्रयोजनोपप्तिः) 

(वू) यजमा-चनात्--" अथवा पलथा यावदुक्तधमेत्वात् ब्रह्मचयी- 
दीनामविधानालिधृत्त्वात् पुरुषस्येव नियमा इ्येवमथे वा पनवेचनम् | 
ननु यजमानध्य ब्रह्मचर्ये कथं पलयास्तदमावः  नव्येऽहनि खीगमन- 

निमित्ता बातपती यजमानस्यैव यथा स्यादिति चेत्; न; तस्या अपि 
सहाधिकारादविश्षुषः ; उच्यते ;--यदा त्वनपत्या पलयुतुखाता तदा 
2 देवरेण तन्निमित्ता बातपतीति ॥ 

[भाष्ययोजना] 

नियमा-मवबन्ति-ययपि ,- 
आध्वयवो-प्राप्ठः- तथाऽपि ;- 
यजमा-ध्वर्योः- -इत्येवमथं पुनवचनम् । 

[तृतीयप्रयोजने ओचिल्यविवरणम्] 
छोके-दीनीति- फलार्थिनः फरसिद्धये योग्यत्वाय जक्षचया- 

दिनियमाः ॥ 
[शचाखान्तरसमानन्यायोपपादनस्।| 

अन्यस्मिन्नपि-स्यैव- ऋक्सामवेदयोरप्युक्ताः । फलार्थल्ा- 

इतावुपेयादेव | यस्य त्रयेऽहन्निति प्रहृत्य यदा त्रिरात्रीणा सखादभेनामु- 
पहृयेतेति तस्मिन्नेव कारे विधानात् ॥ 

1अथ पन्वा (सु. रा). > देवरवसरन-घ. 
80एणप्ठ ̂. ए01,, 1, 23 
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[कचिरत्विजाऽपि नियमः] 

(भा) वचनादविजामपि । योऽस्याथिमाघास्यन् स्यादित्यादि ॥ 
[दक्षिणादानकामने यजमामधमेः कचिदन्यस्यापि 

तथा दक्षिणादानादीनि फरुपयुक्तानि । वचनादलिजामपि 

भवन्ति ; अनङान् होत्रा देय इति । यदि कामयताध्वधुशतमानं 
यज्ञयशसेनापेयेयमिति च ॥ 
(घ) ` प्रत्यगाशिषो ` मन्त्रान् जपत्यकरणानुपतिष्ठतेऽ- 

न॒ मन्त्रयते ॥ २ ॥ २॥ ६७४ ॥ 

(ब) वचनादविजामपि-दित्यादि ;ः- नियमाः ॥ 
[दक्चिणाद्ानस्य यजमानधर्मत्वोपपन्िः] 

तथा-क्तानि-घुवगोंय बा एतानि लोकाय ह्यन्ते 
इत्यादिना दक्षिणादानस्य फरसंयगश्रवणात् । तथा यस्येवे विदुषोऽ- 
न्वाहायं आद्ियते साक्षादेव प्रजापतिमृश्रो तीत्यादिना फरसंयोगश्रवणात् | 
किञ्च स्वत्यागदूपत्वा्च यजमानस्यैव ॥ 

वचनादृतिबिजामपि-देय इति $-कामानां कामन यजमानस्य । 
वचनारविजाम् “ ॥ 

1 वेदस्यष्वयैवसमाख्यथा स्वैषां मच्राणामाध्वयेवतवे प्राप्त उच्यते ;--ये 
आत्मारीरभिवादिन आध्वथेवे कमणि करणतया नियुक्ताः मन्त्राः तान् जपति तै 

~~~ -- ममान क 

ति तेरुपतिषठते 

तैरनुमन्रयते वा यजमानः न त्ष्वयुः ; आश्लासितृगाभेफलत्वादात्मारिषां स्वाम्य- 
थत्वाच सवेकमफलानाम्। अतः साम्येन समाख्या बाध्यत इति भावः । जैमिनिना- 
प्युक्तम् (२-८-१५) । करणमच्रास्तु प्रद्यगादिषोऽप्याध्वयवा एव ममाम्र इत्यादयः । 

तेष्वप्यार्शा्यजमानार्था । अस्मच्छब्दो भाक्तः । जपादीनां विषयविभागं दरांयिष्यति 
अन्वाधीयमाने जपतव्यादि । यत्र न दशयति तत्न योभ्यतयैव व्यवस्था । प्रवरे प्रतिय 
मणि इत्यादौ जपः । स्वे आयतने मनीषया इत्यादाघुपस्थानम् अनुमनच्रणं व।। 
वेदिं सेम्रज्यमानामित्यादावुमन्नणम् । प्रायिकं चैतत् जपादिक्रियान्तराणामपि 
परदशेनात् पुरोडाशमभिग्शतीत्यादि (र). भ््रत्यगाशिषा-ख. 3 मनच्रयते वा-ख. 
^ द्रव्यप्रकल्पनं ; यज्ञस्धनद्रव्याणीष्माबहिरादीनि । तेषामुपकस्पनं विद्।रदेश्षे 
स्थापनम् इयधिकम् (स. रा). 
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[प्रत्यगाशीमच्राणां प्रमाणानपेक्चं याजमानत्वम् ] 
(भा) प्रत्यगाशिष आत्मगामिनः अस्मद्वाचिन उत्तमपुरुषवाचिनश्च | 
तेषामाशीवेतामन्तरेणापि वचने याजमानत्वम् । यथा धृष्टयादीनामाभि- 
मत्रणम् ।। 

[अकग्णोद्ाहरणम्। 

शगेत्रिरात्रे जपोपस्थानागनुमन्रणादयो ये दूरस्थाः क्रियायाः ते न 
[कचित्प्रत्यगादिषो ऽप्याध्वर्यवाः] 

करणाः । ये सन्निपत्योपकुबैन्ति ते प्रत्यगािषोऽप्याध्वर्यवा एव । 
° यथाऽमदुपसमिन्वनमन्वाधाने ॥ 

[प्रमाणानपेश्चत्वे हेतुः] 

(वु) प्रत्यगादिषः-याजमानत्वम्--फखाशासनस्य यजमाना- 
थेत्वात्॥ 

[अकरणमन्ञः] 

गर्मतिरात्रे-अकरणाः-- तममे सहक्षमानयत्याडिना । 
[भ्रत्यगाशिष इत्यादिसूत्राथः] 

जपोप-अकरणा इति - प्रत्यगाशिषो मत्रान् जपत्यकरणानु- 

पातिष्ठतेऽनुमन्रयत इत्यस्यायमथः ;--प्रत्यगािषो मन्त्रान् जपत्य- 
करणान् प्रत्यगाशिषो ° जपति तादृशैरुपतिष्ठतेऽनुमन््रयते च । “ दूरस्थाः 
क्रियायाः इति क्रियानमिधायिनः कारकामिघायिनश्च | तेषां मन्त्राणां 
याजमानतवं प्रत्यगाशिषाम् ॥ 

[आध्वयवत्वे हेतुः] 
ये साक्भेपत्योप-येवा एव--करणमन्त्राणां क्रियाकर्ैव 

प्रयोज्यत्वात् ॥ 
। [आध्व्यैवप्रत्यगारीमेन्माः] 

यथाग्ल्यु-धाने-- ममाग्रे वचे इत्यादीनाम् । 

1 स्थानाभिमन्रणानुमनच्रणादयो-र. > यथा्युपसाभेन्धन-ग. ॐ जपति 
अनादेशे उपतिष्टेतेऽनुमनच्रयते बा (मु. रा). + दूरस्थानक्रियायाः-ख. ग. 
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656 ्रीरामाभिचिदरत्तिसदितधूतंस्वामिभाष्यभूषिते [खं. १, सू. ४, 

[जपोपस्थानानुमच्राणानां व्यवस्थापकम्] 

(मा) यत्र सप्तम्या निर्दैशस्तत्र जपः ; यथा होतूमवरेऽध्व्युपरवरे च 
परतियमाण इति । यत्र `तु द्वितीया तत्रोपस्थानमनुमन्त्रणं वा| 
पृनर्वचनं नियमाथम् ॥ 

(सू) ° पोणि च केशदमश्च वापयते ॥४।४।।६७५॥ 
क. ® क 

[वपनविचनियामकता तत्फर च राब्दार्थश्च] 
(भा) अर्थपराप्तत्वाद्रपनस्य यदि विचतेऽन्यस्मिन् कारे नियम्यते । अत 

[भाष्यद्रितनियमोदादहरणम् | 

(र) यत्र तु-ण-वा-नियमाथम्-- यथाऽऽभिपावमार्नीभ्यां 
- गाहेपत्यमुपतिष्ठत इति तत्रोपस्थानमेव । अनुमन्त्रणमिति नियमाः 

पुनरपदेशः ॥ 
[कारमात्ननियमविधित्वं यदिशब्दभावश्च] 

अथप्राप्च-नियम्यते--पवैणि च केशदमश्च वापयते इत्यथेतः 
प्रवृत्तस्य वनस्य कारविधिपरतवाद्चनस्य अथोन्तरामावादिच्छाप्राप्तस्य 
वपनस्य कारमात्रनियमविषिः । उत्तरत्राऽप्यल्पश्च इति वचनात् यदि 

वर्षिष्ठाः केरा विद्यन्ते इच्छा च विद्ते ततोऽस्मिन् कारे नियमः। 
नैमित्तिकमेदेन केदनमभेदनादिना प्रयुक्तानां ° होमयागार्दानां तत्तननिमित्त- 
युक्तकमाङ्गत्ववत् इच्छायां केरामूयस्स्वे च क्रियमाणस्य कदा- 

1 द्वितीयया-क. ख. ग. 2 एेच्छिकत्वाद्पनस्य पवेणि पाक्षिकं सत् 
नियम्यते वापयत एव पवेणीति । तेनापवप्यनियमः । तच्च पितृयज्ञवदनङ्गं स्वकालवि- 
धानात्; तेन अकरणेऽपि दशपूणैमासयोः कार्य त्रिंशतं वषोणि वा जीणो वा 
विरमेदित्यादिकल्येषु । कमङ्गं वा वपनम् ; मृता वा एषेदयादिलिङ्कात् । तदाऽपि पवे- 
मदणात् पथिद्कन्युखायां प्रकृतौ विकृतिषु चपवेकालासु नेष्यते यथा नेमित्तिकेषटषु । 
केशदमश्चग्रहणात् लोमवपनमेच्छिकं बेदितव्यम् (र). 3 सोमयागादीनां (सु. रा). 



ल. १, सू. ५.] अआपस्तम्बश्रोतसूत्रे तुरीयप्रश्र प्रथमः पटलः 35 

(भा) ईष्टिबहुत्वे पुनः पुनने क्रियते । चशचब्देनान्यत्रास्य प्रतिषेषोऽनु 
मीयते ॥ 

(सृ) अप्यल्पश्चो ` लोमानि वापयत इति बाजसने- 
यकम् ॥ ५।॥ ५।॥ ६७६॥ 

(भा) अप्यल्यशः--अल्यान्यपि लोमानि असमथान्यपि रमश्रूणि ॥ 

(वु) चित्काङ्गता । इच्छायां सत्यां नेमितिकत्वादवदये कतेव्यमेव । 
अनिच्छायां च केरामूयस्ते नियतम् । मृता वा एषा तगमेध्या 

यत्केरादमश्र मृतमिव त्वचममेध्यामपहत्य यज्ञियो मूर्वा मेषणपेतीति 
पुरुषतस्कारदरारेणाङ्गत्वात् 1 मृता वा एषा त्वगितिशिङ्गात् ° नख- 
भूयस्स्ववद्रोमोद्धमो मूयस्त्वमपि न सहते ॥ 
[चरब्दाथविवरणम् ; यज्ञाङ्गत्वादिपक्चाः सत्र नखोपरक्चषणं च| 

चरब्देन-जुभीयते--अपवेऽकाङे च कमेण्यप्रवृत्तेऽपीच्छायां 
सत्यां कुयादिति । केचि्मकरणादेव कर्माङ्गत्वे ® पवग्रहणाक्रमेणोऽ- 

नङ्गमिति। अन्ये त्वपवंकारेऽपि दशेपूणभ्मासप्रवृतो ¶तेन्यमिल्याहुः 
यज्ञियो मूत्वा मेषभुपेतीति शङ्गात् । केशवस्वामिमत तु रोमनखवपन- 
प्ाप्तयथेश्चकार इति। स्वमते केशदमश्रग्रहणं समानदेशचस्य नखस्यापि 
प्रदशनम् ॥ 

[सृ छोमग्रहणस्योपलक्षणता सूज्राथञ्च] 

आप्यस्पद्चो-श्मध्रणि- लोमग्रहणं प्रदशनाथेम् ; अस्याथेः- 

1 लोमानि तनूरुहाणि तान्यल्पान्यपि वापयितन्यानि केश्दमश्रैकत्पं सत् उयेक्ष्य- 

ताम् । प्रकृतमेव वा इश्च ओेमाब्देन विवक्षितम् ; खोमविदिषत्वाच्छमश्रुणः । अल्प- 

मपि रमभ वापथत एव । केसास्तु अत्य सन्तो नेोप्येरन् (रु). 2 नखवदचितभागो- 

दरमोरोमाणं भूयस्त्वम् -घ.  नख्पेत्तग्मागोद्रमरोम्णां भूयस्त्वम् (सु. रा). 

8 कालेऽपि च~च. कमप्रवृत्तोऽपि-क. « “' जगत्वेपवेक-ख. ग. इते शद्धे 
पव॑ -क, 5 पूर्वै-ख. ग १ 



358 भरीरामाभिविद्रत्तिसदितधूतंस्वामिभाष्यभूषिते (खं. १, स्, ७, 

(सू) विद्यदसि विद्य मे पाप्मानमृतात्सत्यभुपेमीति 
' यक््यमाणोऽप उपस्पृशति ॥ & ॥ & ॥ ६७७॥ 

[बपनस्येच्िकत्वम् ; वपनो त्तर सरानस् । यक्ष्यमाणपदभावश्च 
(भा) यक्ष्य इ्युक्छ कामो वपनम् । जात्वाऽपासुपस्पशेनम् यक्षय- 
माण इति वचनात् । अतः “ अमावास्यायामपि पुनः ; कार्मेदात् | 
(घ्र) तदिदं सवेभ्यज्ञेषृपस्पशेनं भवति ॥ ७॥ ७॥ 

| &७८ ॥ 

(वु) अल्पशः केशान् वापयते अल्प्चो रोमानि वापयेत् अपिशब्दः 
रमश्ग्रहणाथेः इति सूत्रयोजनेति । अस्मिन्नपि पक्षे प्रतिपौणमासमेव 
वपनं न दर्द । अधिकारिसंस्कारत्वात् एकतवाच्चाधिकारस्य ॥ 

[कामशाब्दफलम् | 
य्ष्ये-पनम्--काम इत्यधिकारः सङ्कस्पप्रदशनाथेः । 

[उपस्पशंनकाटप्रदरौनारशयः] 

खात्वा-शनम्- वपनो्तरकालमुपस्परोनविधानात्। यदा सङ्क 
स्पास्मागेवापामुपस्परेनं ततः पूरेमेव वपनम् ॥ 

. यक्ष्यमाण इति वचनात् -- यक्ष्य इति “ सङ्कस्पाव्यवधाना- 
वगतेः। 

[आच्रत्तिटेतः] 
अतः-मेदात्-प्रयोगमेदात् परयोगा्थोपस्पशेनमावतैते ॥ 

1 यक्ष्यमाणः -- यष्टुं कृतसङ्कत्पः सङ्कत्पश्च मनसोऽसाधारणन्यापारत्वा- 
न्मानसः । वाचिकोपीत्यपरम् “यो यक्ष्य इत्युक्ता न यजते इति लिङ्गात् । मनसा 
त्रिस्सङ्धत्पयति वाचा च्रिरुचैरिति बोधायनः । क्रतुकामः कामयितम्यः । कामना 
प्रकाराश्वोक्ता बोधायनेन । सन्तमपि कामं वर्जयन् परदेवतां पिग्रषित् दरौन यक्ष्य 
इत्येवमादिरेव युक्तस्सङकत्पः (र). > वचनात् । अभा-ङ, $ यजति चोदतेष्वष्टि. 
पञ्सोमेषु । अतश्च दर्विहोमे न भवति (ख). + सङ्क्प्यान्यव-क, 5 गार्थ 
"पासुप-घ. 

-~--*--------~------"-"~-------~~~--.+---+--- -- ~~~ 
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[एत दुपस्परनवत्तया सग्राह्यकमांणि उपेरामतं मान च] 

(भा) एवमिष्टिविकारेष्वपि भवति । सवयज्ञ दर्विंहोमेस्सह । उपदंशे 
यज्ञक्रतुसंयुक्तेष्वेव । बाद्यणे तथा वचनात् ॥ 

[अधिहोनोपस्परौनस्। 
न त्वेवाथिहोत्र, तत्र होमे पुनर्विधानात् ॥ 

[यक्ष्यमाणत्वकतोपस्परौनकाटः] 

यज्ञक्रतुषु यक्ष्यमाणो वेष्टा वेति पुरस्तासणयनःस्येष्टि विकारे 
प्वपामपस्परोनम् ॥ 

[पश्वादिषुपस्पेने काङः] 
(ब) एवमिष्टि-मवति--प्शादिषु यदा सङ्कस्पादृध्वैमुपस्पर्शनं 
तदा यक्ष्यमाणशचब्दस्य प्रथमपदाथोगरप्युपरत्वात् प्रणयनस्य परथम- 
पदाथेत्वासशावाहवनीयप्रणयनासूैसुपश्पशचनम् ॥ 

[दर्विंहोमसाधारण्येनोपस्परेनप्रापकमस् | 

सर्वयज्ञादर्विहोपैस्सह-- यक्ष्यमाणोऽप उपस्पशतीति विधाय 
तदिदं सवेयज्ञेष्विति पुनवेचनात् ॥ 

उपदेश्ो-वचनात्--अथो आहुः सर्वेषु यज्ञक्रतुष्विति । 
[अश्चिहोजे तदमावोपपादनम्] 

न स्वेवाधिरोत्रे-- आरम्भे दविहोमेषु प्रा्िपक्षेऽपि । 
तत्र॒ होमे पुनविधानात्--दोपष्यच्नप उपस्पृश्य पाशी 

समिधं हुत्वाऽप उपस्पश्य -अन्त्वदीस्युत्कषापकषविधानात् नोपक्तमोप- 
संहारयोः । अत एवाथिहोत्रेऽपि तयोयजमानत्वम् ॥ 

(पुरस्तात्प्रणयनादु परूपशेने हेतारूपपादनम् ] 

यज्ञक्रतुषु-स्यशेनमू--अस्याथः-“ सङ्कल्योत्तरकारमपायुप- 
स्पशेनभ्पक्ष साङ्ग प्रधाने प्रति यक्ष्यमाणत्वापाये केवरं प्रधानं 

परति यक्ष्यमाणत्वस्याश्राधेतव्यत्वादवदानास्मागुपस्परेने प्रापे प्रणयनादपूर् 
1 अश्वादिषु {-ख. ग. 2 थप्रारिप्ु-ख. ग. 3न्तवेदयुत्कषो-ख. ग. 

« संकल्पात्परकालम्- घ. 5 शनक साज्गम्-ट. 5 साङ्गं प्रति-क, 
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(भा) सोमेषटिषु ॥ 
(सू) "अग्निं गृह्णामि सुरथ यो मयोभूयं उदयन्तमारो- 

हति परर्यमहवे । आदित्यं ज्योतिषां ज्योतिरु्तम- 
इवो यज्ञाय रमतां देषताभ्यः । वचन् शद्रानादि- 
त्यानिन्द्रेण सह देवताः। ताः पूर्वः परिगृडामि स्व 
आयतने मनीषया । इमामूजे पञ्चदशीं ये प्रषिष्टा- 
स्ताम् देवान् परिगृह्णामि पूर्वः। अभिहैव्यवाडिह 
तानावहतु पोणमास“ हविरिदमेषां माथे आमा- 
वास्य हविरिदमेषां मयीति यथारिङ्गमाहवनीयेऽ- 
न्वाधौयमाने जपति ॥ ८ ॥ ८ ॥ ६७९ ॥ 

(सू) अन्तराग्नी पश्चवो देवस सदमागमन् । तान् 
पूवैः परिगृह्णामि स्व आयतने मनीषयेत्यन्त- 
राग्री तिष्ठन् जपत्ति ॥ ९॥ ९॥ ६८०॥ 

(सृ) इह प्रजा विश्वरूपा रमन्तामर्भिं गृहपतिमभि- 
संवसानाः । ताः पूरः परिगृक्ममि स्व॒ आयतने 
मनीषया । इह परश्वो विश्वस्या रमन्तामभि 
गृहपातिमभिसवसानाः । तान् पूवैः परिगृकामि 

(ब) कतंन्यमित्य॒पस्पशेनोत्तरकारुमन्वाधानजपविधानादुपस्पशनोचरकार 
मेव प्रणयनम् ॥ 

सोमिष्टिषु--सोमार्थस्य प्रसङ्गः ॥ 
[कक क 1 8 0 

1 सदयस्काायां पौणमास्यां आद्या डुप्यते शवोयज्ञायेत्यादिलिङ्गाषैरोधात् । यदा 
तु अल्पापि पश्चदशी स्यात् तद! न केपस्तृतीयस्याः । विदतिषु ठ यथाथमूहस्स्वत्र । 
तथा नामवतीषवििषु तत्तन्ना्ना उपलक्षणं कमणः । अनामकास्तु सामान्यनान्ना 
उपलक्षणीयाः, यथेष्ट हविरिति (र), 
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(घ्र) स्व॒ आयतने मनीषयेति गादैपत्यम् ॥ १०॥ 
॥ १०।। ६८१ ॥ 

| प्रथमा खण्डिका ॥ 

[ सृत्रोक्तजपस्य कचिष्ोपः | 

(मा) सचस्काखायां पेणेमास्यामभनि गृह्णामीत्यचो शेपः । 
[अरो पपक्ष सम्भवी ऊः] 

यदि तु परिाठः ; भद यनज्ञायेद्युच्येत ॥ 

[भाष्योक्तजपरोपनिदानम्। 

(वृ) सवस्कारा-रोपः-- श्रो यज्ञाय रमतामित्ति यज्ञस्य श्वः 
कारु सम्बन्स्य सथस्काटायाममावात् प्रकृतौ चोहानुपपक्तेः छाप 
एव प्रधानशशब्दस्य । > असंमवाच्च ° । न च पल्ली“सननद्येतिवत् 
प्रकृतिप्रयोगद्भय^साधारणश्त्वादविवक्षा; तत्न प्रातिपदिकाथसंमव- 
ह चनाविवक्षा । इह तु त्रीहीणां मेष सुमनस्यमान इतिवत् द्वयदहकार- 
प्रयोगे प्रहृत्यन्वयस्म्भवात् समवेतामिधायित्वात् सथस्कारायां शोप 
एव ; यवप्रयागे त्रीहिमन्रवत् ॥ 

यदि तु परिपटः--कतेव्यस्स्यात् ॥ 

[उदे दष्टान्तः] 
अद्य यन्नयेत्युच्येत--उहेनाच सुत्यामितिवत् ॥ 

1 श्वा यज्ञायेति सद्यस्कलायां विरोधात्-घ, 2 असबन्धाच-ख.ग.र. 

संबन्धाच-क. ॐ वाच । पली-क. वाच न पल्ली" (मु. रा). ^ दयासाधा-क, 

£ णादुबिवक्षा तत्र प्रा-ख, ग. क्षति-तत्र प्रा-ख. ग. 
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[विकृतिषु विवश्षिताथोपलक्षणप्रकारः] 

(भा) विकतो सचस्काखयामृह एव । यसिमिश्वाहानि प्रयुज्यते 
तस्योपलक्षणम् । इमामूजमेकादशीमिति ॥ 

[काचिदुपलक्षकराब्दविशचषाः] 

नामधेयविकारश्च यासामस्ति तासां तेनैवोपलक्षणम् ; यथा 1 
चेतरं हविरिति । पञ्चदश्याः परतः प्रथमां ह्ितीयामिति ॥ 

-----~----~-------- -- 

[प्रसक्तविरोधपरिहारेणोपलक्चषणतानिवांहः] 

(रु) विकृतो सदस्काखाया-परश्णम्ू--अन्वाधानकारतिथेः 
हमामूजं॒पञश्चदशीमिति यक्षयमाणदेवतापरिग्रहाथेत्वात् कारुपरत्वा- 
मावान्न पश्चदशीविवक्षा । ततोऽन्वाधानतिथ्युपलक्षणम् । यथा- 

इमामूजेमेकादशीमिति-पवैणि सुत्यायाभ्मका दीक्षेति पक्ष 
दीक्षणीयायां गुणविङृतीनां पूर्वस्यां पौणमास्यां पूैस्याममावास्याया- 
मिति चतुदैशयां प्रवृत्तो पञ्चदशी शब्दस्य रोपः । पथिङ्कन्मुखे च ॥ 

[उपटक्षकनिणयलिङ्गम् 
॥ नामधेय-हपिरिति- शता इष्टय इत्याचक्षते परोक्षेणेति 
रिङ्गात् ॥ 

पश्चदश्याः-यामिति- न षोडशी न समदीमिति त्रिंशिनो 
मासाः पश्चदशिनोऽधेमासाः इति दशनात् त्रिराद्रणनायां षोडदया- 
युपलक्षणमपि “ प्राप्तमिति प्रतिषिध्यते । अमावास्यायां च पच्चदश्ची- 
मिव्येव प्रङ्ृतो निवेशाद् ; अधमति देवा इज्यन्ते । त्वया होता संत- 
नोत्यधेमासानिति दरेनाच्चाषेमासमात्रोपरक्षणस्य कतैम्यता ॥ 

[मीर 

1 यथा चेन्द्र-ग. > मेकदीक्षपक्षे-क. 3 चिच्रायमिष्टौ गुणमाव्रविक्ृतास 
प्रकृतिष्वप्यूह् दाक्षायणयज्ञादौ नामघेयोपदेास्य प्रयोजनाभावात् । अनामधेयासु 
सामान्यनामथेयेनेष्टं हविरिति-क. घ. 4 क्षणमिति प्रतिषिभ्यत-क., 
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[अन्तराशब्दा्थसवन्धिनो] 

(भा) अन्तराभी-गाहेपत्याहवनीययोः ॥ 
[अन्वाहितजपाद्कि। 

अन्वाघानाङ्गमन्वाहितजपः ॥ 
[इमाभित्यादिलोपः कचित्] 

इमामूजमिति विृतिषु रोपमेके ॥ 
[खसुदायशराब्देरपि कचि दुपरश्चणम् ] 

यासां समुदायनाम तासां समुदायेनेवोपरुक्षणम् । य्था 

दैवद्येनिकं आपाध्यं हविरिति ॥ 
[उप्देशमतम् 

उपदेशस्तिदमहमिलेवमन्तमन्वाघानयाजमानं न वितो; 
तस्य समुदायस्यामावात् ॥ 

[अभिविश्ेषयोरबधित्वे मानम् ¦ 

(बु) अन्तराभ्री गा्हपत्याहवनीययोः- नान्तरा्री संचरति यदि 

पूर्वोऽनुगतस्सचयमिति सून्नरकारनिर्देशात् तयोः प्राधान्याञ्च ॥ 
[अन्वाघानस्याङ्कित्वोपपत्तिः| 

अन्वाधा-जपः-अन्वाधानानन्तरमुपदेशादेव प्राते अन्वाहितेषु 
जपतीति पुनरूपदंशात् । अतः सोमेष्टिषु न भवति । प्रायणीयादिषु 
अन्वाधानामावात् उत्तरेण विहारुपविदय चातुस्स्र्येण ॥ 
| [इमामिव्यादेर्विक्तो खोपहेतुः] 

इमामूजेमिति-षिङृतिषु रोपमेके इति--पोणेमास हविः 
आमावास्य“ हविः इति पवंद्रयसम्बन्धिकमनिदेशात् पावणहोमवत्समुदाय- 
विवक्षया विङरतिषु रोपः ॥ 

यासां स्ु-पलक्षणम्--दिवर्शेनापाधादीनाम् । 
[उपदेशपक्षाशयः। 

उपदेशस्त्वि-स्याभावात्-अन्वाधानमन्रगणे एकस्य समुदाय- 
दरयाभिधायिनो मन्रस्य विङृतिष्वसमवात् । अन्यस्य श्वःकारसंबन्ध- 
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(घ्र) अयं पिदरणामाभरेरवाडृव्या पिव्रभ्य आ। तं 
पूवैः परिगरहाम्यविषं नः पितुं करत् इति दधि- 
णाभिभ् । अजस्रं त्वा सभापाला विजयमागर 
समिन्धताम् । अभ्रे दीदाय मे सम्य विजित्यै 
शरदश्शतम् इति सभ्यम् । अन्नमावसथीयममि- 
हराणि शरदश्शतम् । आवसथे भियं मन्त्रमदिर्ईु- 
धियो नियच्छतु इत्यावसथ्यम् ॥१।११।६८२॥ 

(चू) इदमहमभिज्यषठेम्यो वसुभ्यो यज्नं प्रनवीमि 
इदमहमिन्द्रज्येष्ठम्यो रुद्रेभ्यो यज्ञं प्र्रवीमि 
इद महं वरुणल्येष्ठेभ्य आदित्येभ्यो यज्ञं प्रनवीमी- 
त्यभन्वाहितेषु जपति ॥ २॥ १२॥ ६८२ ॥ 

(स्) पयस्वतीरोषधय इति पुरा बि । आहतीजौ- 
यापती अश्नीतः । पुरा वत्सानाम्पाकतीरमावा- 
स्यायाम् ॥ ३॥ १३। &८४॥ 

(बर) नियमात् । यो वै देवताः पूर्वैः परिगृह्णति स एनार्थोमूते यजते 
इति दशेनात् । वसून् रुद्रानित्यस्यापि श्वो यक्ष्यमाणदेवतापरिमरहाथत्वात् 
अन्तरम इत्यादी नामप्यनेन समानाथेत्वात् सर्वेषां रोपः ॥ 

1 सवेत्रान्वाधीयमानमुपतिषठेते इति शेषः अनुमन्त्रयत इति वा (स). > अत्र 

सन्वाधीयमान इति प्रकम्य पञ्चानामभ्नीनां याजमानान्युक्ता तेष्वन्वाहितेधित्युपसहारात् 
न सभ्यावसथ्ययोरा्वेयवेऽनुक्तमप्यस्ति तृष्णीकमन्वाधानम् इत्यवगन्तव्यम् । मन्त्र- 
वणेश्च भवति विजयभाग «समिन्धताम् (९). ॐ आहर्तोः-- आहरणात् । तथा 
4 अपकर्तोरिति काक्लक्षणा चेयम् ; तेन यदा पौणमास्यां अन्वाध्रानपरि. 
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[दशवौ दस्पत्योभौजनकालः त्र पक्चभेदाश्च| 

(मा) पुरा- पूवम् । परिस्तरणानामाहरणाद्ंनम् पणमास्वामपि । 

अपि वा पूर्वेद॒रिष्माब्हिरित्येतन विधानेन । इत्वा दाखाच्छेदन- 

मशनं ततो वत्सापाकरणं बहभलाच्छाखायाः । उपदेशोऽशनं 

शाखाच्छेदम वत्सापाकरणामिति छेदनस्य परथग्महणात् ॥ 

(ख) पुरा-दश्चनम्--दरितम् । 
[दम्पत्योभोंजने पौणमास्यां विडहोषः] 

पौणमास्यामपीति- पोणमास्यां लन्वाधानपरिस्तरणोपवासाः 

इति नियमात् पूर्ेचुषेहिषोऽमावात् पुराबरहिंष आहर्तोरिति बर्हि- 

इशब्दः कारोपरक्षणालासपरिस्तरणपरः । अशनस्य नित्यकतेग्यतात् 

नास्मिन् पक्षे निषेषः ॥ 
[अपि वेव्यादिभाष्योक्ताथेपूरणम् | 

अपिवा-विधानेन--सह पुरा बर्हिष आहर्तीरिति निर्देशः 

प्रवते । पक्षान्तरेऽशनमम्रयन्वाधानमिल्यादयः कस्पाः ॥ 

[दशपौणेमास्योभौज्नकारविदाषे हेतूपपादनम् + 

कृत्वावत्सा-खाया; इति--केवख्वत्सापाकरणाङ्गत्वामावाप् 

न प्ाक्छेदनादशनम् । पोगमास्यां तृततेण गादैपत्यमित्यस्मासूमेव 

बर्हिराहृरणस्येवाङ्गतात् ॥ 
[उपदेक्लपक्चिऽदानप्राथम्ये हेतूपपादनम् | 

उपदेश्चोऽर्न-गग्रहणादिति--अभयन्वाधानं वत्सापाकेरण- 

मिति पदा्थेगणनायां छेदनस्य प्रथश््रहणामवात् वत्सपाकरणाज्जं 

पाना ___-_----------
----- 

स्तरणोपवासा एव क्रियन्ते यदा च अमावास्यायां न सृज्यते तयोः 

कालयोरश्रीतः । श्राक्परिस्तरणानां च नहिषो वाऽऽहरणात् प्रथमग्रासे चाभयोमंन्त्रः । 

अयं चास्मिन्नहनि अथेप्रा्स्याशनस्य नियमः । तेन सद्यस्काला असत्यां क्षुधि 

नेष्यते (२). 



366 ्ीरामाभिचिद्ृत्तिसदितधूतंस्वामिभाष्यभूषरित [खं.२,स्. ३ 

[मन्बोश्ारणकारः) 

(भा) प्रथमग्रासे मन्रः॥ 

[प्रथमग्रासमन्त्रमात्रनिष्ठुत्तिपश्चः| 
[ क [3 

अथवा प्रथममनच्रस्य नब्रत्तिः ॥ 

(रु) छेदनम् । उत्तरकायीणां तदथं छि्रश्नासोप्भविता । दभदेरपा- 
करणेऽपि अपाकरणास्ागेव शाखाच्छेदनम् । शाखयेव गोप्रस्थानं न 
दर्भैरिति । अतः छेद ना्पुरस्तादश्चनम् ॥ 

[मन्बस्य प्रथमभ्रासाङ्गत्वे हेतः 

प्रथमग्रासे मन्त्र इति-अस्याथेः ;-- पयस्वतीरोषधय इत्यश्नीत ' 
इति वचनात् करणमन्त्रत्वात् तस्यान्तेन कमादेः सज्िपात्यतात् 
प्रथमभ्रासस्तस्यादिरिति तत्र मन्त्रः॥ 

[गतार्थत्वादवक्तव्यत्वराङ्कापरिहारः) 

ननु परिमाषयेव सिद्धतरान्न वक्तव्यम् ; सत्यम् ; दात्रिश्ातं 

गृहस्थस्यति भआसबहुत्वे सति ञगन्तूनामन्ते निवेश्॒ इति न्यायेन 
मन्त्रवतां पञ्चग्रासानां अन्ते षष्ठमासऽस्य मन्त्रस्य निवेरप्राप्ो 
तचिवृत््यथमिदं भाष्यम् । तहिं तज्निवृत्तो को हेतुः ? उच्यते-- एष 
मोजनस्य भआससमुदायनिवेत्यस्य मन्त्रः ; भोजनावयवस्य 2 करणमन्त्ाः 
प्राणादयः इ्यस्मानविषयतात् । अत एव प्रथममन्त्रेण समुच्चयः ॥ 

[प्रथममन्निचत्तिपक्चोपपच्तिः] 

अथवा--प्रथममन्बस्य निवृत्तिः--स्थानापन्नत्वादस्योभयो- 
रन्तेन सन्निपातायोगेन अन्यतरस्य + कमेण्यसम्बन्धाच्च ॥ 
॥ वा 

1 अयम्रन्थः ग.--पुस्तके न ॒दर्यते. 2 करणाःप्राणादयः-घ. ॐ मान- 
विरषत्वात्-ट, + कमेणेऽसं-ख. ग. कर्मणाऽसं-घ,. 
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[दवितीयादयेवप्राङतमन्ञ्पश्चः] 

(भा) अथवा द्वितीयादिषु पराह्ृता मत्रा: ॥ 
[प्राकतसवेमन््रवाघपक्चः 

' अथवा सर्वेषां प्रत्यान्नायोऽयं मन्रः ॥ 
[वबहिंयाहरणात्पूवैमशने व्यवस्था] 

अमावास्यायामसन्नयतः पुरा बर्हिराहरणात् ॥ 

(घर) पोणंमासायोष्पवस्स्यन्तो नातिसुहितौ भवतः। 
॥ ४ ॥ १४ ॥ ६८५ ॥ 

[अशराननियमो रागप्राप्नस्य] 
(भा) अतिसौहित्यं--अतितृमिः । अन्नं श्ुलखतिधाताथेम् ; 

[नाब्रत्तिरशनस्य) 

तस्यास्मिन् कारे नियमस्सत्यामिच्छायां क्षि च । अतो 

` द्वितीयादिषु पाङृतमन्नपक्षारायः] 
(घु) अथवा दितीयादिषु प्राद्ता मन्वाः--यथा प्रकृतावाभेय- 
घमः धरथमप्रयुक्ता अपि हविरन्तरेण तस्स्थानेऽपहते द्वितीयादिस्थाना- 
पन्नेष्वायनेयादिषु करियन्ते स्थानमात्रापायेऽप्यज्ञारोपाय ॥ 

[स्वेमन्बप्रत्याञ्नायताहेतुः) 

अथवा सर्वेषां प्रत्याघ्नायोऽयं मन्ः--मन्रकर्ये विधानात् । 
-[वयवस्थादेतुः] 

अभावा-हरणाव्--अशनं पुरा बर्हिष इत्यविरेषवचनात् । 
[अरानस्य गप्राप्त्वम् | 

अश्चनं-श्चुधि च--न सोमिकनतवननित्यता ; तस्याथिशोत्र- 
क, क क 

स्याविच्छेश्दायेति विधानानिव्यता । अतः-अश्चनस्य रागप्राप्ततात् ॥ 

1अच्र प्रथमग्रासमन्त्रेण सद् पयस्वतीरित्यादिमन्त्रपाठं दशेगति कशिस्यो- 

ग्रमः, 9 उपवासः प्रगेव व्याख्यातः । तं रात्रो कश्ष्यन्तो अहरपि नतिवृप्तौ 

मवतः । तृधिश्वाज्स्येत्यस्यापवादः (र). 3 ददोनात् पा. + होत्ाविच्छे ख. रा). 
कोन (० 

दयेत निंद्यत्त्-क. ध. 
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(भा) नावतंत इष्टिबहुते ॥ 
(घ्र) ` अमाषमांसमाज्येनाश्चीयातां तदभव दध्रा 

पयसा वा ॥ ५॥ १५ ॥ &८& ॥ 
[आस्येनारनवेधिमाषमांसनिषेधतात्पर्य पश्चान्तरं च] 

(भा) आज्येनेति व्यज्ञननिन्रातिः मधुवत् । माषमांसस्य प्रतिषेधोऽ- 
भ्यवहार्यस्य व्यज्ञनाथस्य प्रतिषिद्धत्वात् । कोचेत् ° सहानां तेखदीनां 
निवृत्तिस्तुस्यत्वात् ॥ 

[आवृत्तिनिषेधः] 
(ब) नावर्तत इषटिबहते-एतत्कारोत्तरं घुषि इच्छायां च नाशनम्॥ 

[व्यञ्जननिवृत्तितात्पर्योपपात्तिः] 

आज्येन व्यञ्जननिनरत्तिम॑धुवत्-“ अमध्वश्नाति मध्वश्च- 
नस्स्यादिव्येकम् व्यज्ञनाथमित्यपरम् ` इति दशनात् आज्यमश्नातीत्य- 
वचनात् नाज्यमात्रस्याशनम् । क लितिकतेन्यताभूनलेन निरदशा- 
त॒स्यकयैव्यज्ञननिवृततिः ॥ 

[व्यञ्जनाथंस्य प्रतिषेघलखाभः। 

माषरमांसस्य-षिद्धतस्वात्--आञ्येन व्यज्ञननिदृत्तिरुक्तेति । 
[स्वेतरसखेहसामान्यानिवुत्तिखाभनिवांहः। 

केचित्से-स्तुस्यत्वात्--द॒स्यकायेत्वादाञ्येन । तिन् 
पक्षेऽन्येषां ग्यज्ञनानां प्रवृत्तिः । माषमांसप्रतिषधो व्यज्ञनाथस्य- 
शना्थस्य च । ‹ अमेध्या वै माषा ' इति दरौनात् अमेध्यस्य व्यज्ञनार्थेऽ 
प्यमोज्यत्ात् । ब्रसयेऽहनि मांसं नाश्ातीति मांसस्य यथाकथन्चित्- 

दानमात्रे प्रायधित्तविषानात् | 

1 माषमांसयोः व्यज्ञनाथयोः प्रतिषेधः । आज्यादीनि तु उपसेकरे नियम्यन्ते । 
माषरब्दो सुद्रादेरपि केो्धान्यस्य प्रदशेनार्थः आप्राशातिकादिति लिङ्गात् 
बोधायनोक्तेश्च (र). 2 ज्ञहादीनां-घ, 
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(स्) ` बर्हिषा पूणेमासे घ्रतथ्पैति । वत्सेष्वपाढृतेष्व- 
मावास्यायाम् ॥ ६ ॥ १६॥ &८७॥ 

[ बर्हिषाराब्दाथैः 

(मा) वर्हिषा-बरहिष्याहियमाणे ॥ 
(मू) प्रणीतासु ्रणीयमानास्वासन्नेषु वा हविष्षु ् रत- 

युपेतीत्य॒मयत्र साधारणम् ॥ ७॥ १७॥ ६८८ ॥ 
(घर) ° अरानमग्रयन्वाधानं वतोपायनमित्येफे । बतो- 

पायनमश्चनमग्नयन्वाधानमित्येफे । अग्रथन्वाधानं 
व्रतोपायनमशनमिल्येके ॥ ८ ॥ १८ ॥ ६८९ ॥ 

[अश्चनादिपोर्वाप्य पक्चभेदसाधारणांशाः] 
(भा) यदाऽपि पूवेमश्चनत्रतोपायने तदाऽप्य् प्रणीयेव ॥ 

[ खाक्चषणिकात्सहाथवृतीयाविवरणफलम् | 

(ब) वर्हिषा-बर्हिष्याहियमाणे-- बतसुपेतीव्युभयत्र साधारणमिति 
प्रणीताप्रणयनहविरासादनोत्तरकारूता पौणैमास्यामपि नानन्तरोक्ता- 
मावास्यायामेव ॥ 

[ अशनादिपोवौपथपक्षभ्देषु भाष्योक्तांशाव्यवस्थादि) 

यदापि-ग्रणीयैव--अश्चनममयन्वाधानं ततोपायनं बतो- 
पायनमशनमय्मयन्वाधानमित्यनयोः पक्षयोरभिं प्रणीयेवाश्चनवतोपायने । 
ततोऽन्वाघाने अन्वाधनेन +क्रमविधानात् । प्रणयनस्य च » तदङ्गत्वा- 
भावात् प्रागेव प्रणयनम् । प्रथमतृतीयपक्षयोः बर्हिषा पृणेमापे इत्यादि 
कारे ततोपायनं मध्यमे त्रतोपायनमात्रपतिकषैः । तृतीयपक्षे कुम्भ्या- 

1 अत्रापि बर्हिवंत्सशब्दाभ्यां पूवैवत्काललक्षणा । बर्हिषा हियमणिन सह (र). 
2 उभयोः पोणमस्यमावास्ययोः साधारणमिदं काल्द्वयमिदय्थः (र). 3 त्रय एते 
क्रमविकत्पाः । त्रयाणामेषां कमणि यथेक्तेन मुख्येन सह चत्वारः । तत्र यदाप्य- 
शनं पूव तदाऽपि प्रणयनात्यरमेवेति वेदितव्यम् (र). ^“ कमनियमात्-ख. ग. 
5 तदथेत्वा-क. 

850 एए ८, 01, 1, 24 



970 ्ररामामिचिद्ृत्तिसदितभूतेस्वामिभाष्यभूषिते [खं. ३, सू. १, 

(सू) पयस्वतीरोषधय इत्यप आचामत्युपस्पृशति वा 
॥९॥ १९॥ ६९० ॥ 

(भा) ञचामिति-मक्षयति । ' पश्चाच्छोचाथमाचमनम् ॥ 
(मु) अपरेणाहवनीयं दशिणाऽतिक्रामति ॥ १० ॥ 

॥ २० ॥ ३९१ ॥ 

(स्) एष एवात उवं यजमानस्य ` संचरो मवति 
॥ ११॥ २१॥ ६९२ ॥ 

द्वितीया खण्डिका ॥ 

[1 

(घ्र) दश्िणिनाहवनीयमवस्थाय व्रतश्युपेष्यन् सुद्र 
मनसा * ध्यायति ॥ १॥ २२॥ &९३॥ 

[ध्यानाकारः, 

(भा) ततं समुद्रस्तदुपेष्यामाति ध्यानम् ॥ 

(र) रेषनान्तेऽशनम् । पोणेमास्यां परिस्तरणाहरणान्ते । ° तदेवमञ्थन्वा- 
धानमशनं जतोपायनमिति पदाथविशधिप्राप्तः क्रमः। अश्चानमेमयन्वाधान- 

मिटयुत्तरे ्रयः पक्षाः क्रमणविधिप्ाप्ताः एतेषां पदाथानां पूरवोक्तकरमेण 
विकल्प्यन्ते । ? ते तत्तन्मध्यवारतिनां तदन्तानां उत्कषेम(वकषै)पकषेमेतेषां 
त्रयाणामेव नैरन्तर्येणानुष्टानं वा विदधति । उत्तरयोः पक्षयोः 
ब्रतोपायनस्य प्रणीताप्रणयनादिकाकविधिमे प्रा्मोत्ति वचनानथेग्यात् ॥ 

[ सूज्ाथः सूत्रे मनद्राब्दफट च | , 

वरते-ष्यानमू्--त्रतसुपेष्यन् मनता ध्यायतीत्यस्य सूत्रस्य 
समुद्रमेव बतयुपेपष्यन् मनसा तदेव ध्यायतीत्यथं इति । ध्यायतील्येव 

५ अर्यं ग.-युस्तके न दृद्यते. > शाल्लीययोनिंममनप्रवेदानयेरिष एव पन्थाः 
(र). 3 नतसुपैयाक्ेति कल्पान्तरकारमतनिरासार्थं ्तसुपेभ्या्ेति (रु). 4 ध्यायन्- 
सख. $ [ तथेवम-ख. ग. 1 न तत्रोम्षमिति-क. 6 विधिकमग्राप्तः कमः-क, 
7 पक्षाः विधिप्राप्ताः-क. 5 सतन्मध्य-ख. ग. 
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(घ) अथ जपत्यमे व्रतपते व्रतं चरिष्यामीति जाह्मणः 
बरायो व्रतपत आदित्यव्रतपते व्रतानां व्रतपते 
व्रतं चरिष्यार्माति राजन्यवैशयो ॥ २३॥ &९४॥ 

(घ) स्वान् वा ब्राह्मणः॥३॥ २४॥ ६९५॥ 
[सूब्रोक्तजपे विशेषः] 

(भा) अमयादीन् देवानमिसन्धायामे वबतपत इति जपः. | 
[सो्ाथशब्दफखम् ] 

अथ शब्दोऽथेङ्कत्यप्रतिषेषाथः ॥ 

(घ) सिद्धे मनो ग्रहणात् हत्वा ध्यायचेस्कामस्स्यादिल्येवमादौ साभि- 
रापः । अत्र तु मनसेव ॥ 

[ माष्यदरितध्यनि व्यवस्थाफरतो ज्ञपव्यवस्था च] 

अग्मयादीन्-जपः--पथममनत्रे आहवनीयामेध्यीनम् । वरुण- 
प्रवासेषु माष्यकरिण उभाव अभिसन्धयति निर्देशात् । अतोऽन्वा- 
हिताम्मयनुग(मने)मो बरतोपायने 2 छते चेत् प्रथमस्य मत्रस्य जपः। त्रतो- 
पायने कृतेऽन्वाहितेऽनुगते च कते तननेमित्तिकेऽस्य मत्रस्य जपः । 
अङ्कते न जपः ॥ 

यस्मिन् यागः तस्येवाहवनीय८या्थ)त्वात् द्वितीये वायोस्तृतीये 
® क क 

आदित्यस्य चतुरथऽ्मेरेव । सममे रतपा असीति रिङ्गात् ॥ 
[भाष्याथविवरणम् सृत्ाथेविक्ेषश्च] 

अथच्ब्दोऽथेङलप्रतिषेधार्थः--अभ्घत्यस्याचोदितस्याचम- 
नादेः समुद्रध्यानानन्तरं परतिषधाथेः । वायो तपत इत्यादित्रयं 
राजन्येवेद्ययोरेकेकस्यासमानसंख्यत्वाटिङ्गभविशचेषामावाच । 

 . 1 राजन्यवेदययोः एकेकस्य त्रयोऽपि मच्राः (र). > कृते च तन्नेमित्ति- 
कस्य-पा. > विरेषाच-क. 
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घ) ` अथादित्यञ्चपतिष्ठते। सम्राडसि रतपा असि 
्रतपातिरसि तत्ते प्रत्रवीमि तच्छकेयं तेन शेयं 
तेन राध्यासमिति ॥ ४॥ २५॥ ६९६ ॥ 
[आदित्योपस्थानान्तकर्मणोऽङ्त्व कचित्तदभावश्च] 

(भा) पयस्वत्या्यादित्योपस्थानान्तं ब्रतोपायनाङ्गम् । तध्य सोमेषु 
निवृत्तिः॥। 

[बतस्वरूपम् | 

सत्यवाश्यत इति वाजसनेयिनाम् ; मयि दक्षक्रतू इति 
वचनं च ॥ 

[बतोपायनाङ्गत्वोपपच्यादि। 

(घु) पयस्वत्याद्या-ङ्गम्-- बर्हिषा पूणेमासे त्रतमुपेतीति प्रहृया- 
ज्ञाय ° आदित्योपस्थाने * ब्रतरिङ्गात् ॥ 

तस्य- निषत्तिः प्रायणीयादिषु ॥ 
[भाष्योक्तिप्रणस् तदुपपत्तिश्च भाष्यकारपक्चश्च) 

सत्यवा-नेयिनाम्--तरतस्वूपनिणेयः । अत उध्वं सत्य- 
वादी भवामीति संकल्पपूेकं सत्यवादिता ततरशब्दस्याथेः । ५साच 
ऽ क्रत्वङ्गत्वेनोपेयते । आहिताभित्रत एवासत्य वद नप्रतिषेधात् ॥ 

पयि दक्ष-चनश्च--्रतोपायनप्रकार इति वाजसनेयिनः । 
 प्राणापानविवात्मन् धत्ते ' इति आत्मनि प्राणापानघारणसंकल्पश्च त्तम् । 
स्वपक्षस्तु त्रय ह्हाने मांसं वाऽभ्नाति खयं वोपैतीति दथेनात् तयोनि- 
वृत्तिसंकल्पो चतम् । असत्यवदनपायश्चित्त तु इान्तरेणापि वचनं मवति। 
अक्षत्यप्रतिषेधे स्यृतिसिद्धेऽपि पुनराहिताभिप्रकरणे निषेधात् ॥ 

1 आदिदयसु-ख. अत्र उपनिष्कम्योपस्थानं अत्रैव तिष्टत ईति पक्षद्वयं 
दर्दिीतम् (ख). > वाग्यत-ख. ग. ? ्नानादादित्यो, +ने च~घ. 5 स चक. 

6 क्रतवद्गनोपे-खे, गं. 7 वादनप्रति-क. 5 नेयिमतम्-क- 
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(मा) पूर्वमपि मेथुनपरतिषेषो बरतचारीत्येव स्यात् ॥ 
(घ) ` यद्यस्तमिते वरतयुपेयादाहवनीययुपतिष्ठनने 

तद्यजुजेपेत् ॥ ५॥ २६ ॥ ६९७॥ 
[बतोपावयनस्वरूपादि] 

(भा) आहवनीयसुपापिष्ठ्नादिलयममिसन्धाय जपेत् । तदूतोपायनम् । 
तत्राचुश्वेश्ात् ॥ 
(श) ° उभावग्नी उपस्तृणते देता उपवसन्तु मे । 

अहं ग्राम्याजुपवसामि मद्यं गोपतये पदून् इति 
सायं परिस्तीर्यमाणेषु जपति ।॥ & ॥ २७॥ ६९८॥ 

[परिस्तरण पक्चान्तरम्] 
(भा) गाहपत्याहवनीययोरेव वा “परिस्तरणे । उपस्तीर्य; पूवे 
श्चाभिरपरश्चति ॥ 

क न त त आ कन, अअ भो या मिमाकन 

(र) पर्वमपि-स्यात्--एवकारकरणात् आरम्मप्रभृति मेधुन- 
प्रतिषेधः । मयि दक्षक्रतू इति वचनं मेथुननिदृतिश्च त्रतप्रकार ईति 
अपङ्कष्य व्याख्याश्तम् ॥ 

[एवं चिधाभिसन्धिजपसदङतोपस्थाने मानम् | 

आहवनीय-पायनम् - अतपा असि तच्छकेयमिति शङ्गात् 

तत्रालुप्रवेशात्--आदिव्यस्य । अरिं वावादित्यस्सायं भरविश- 

तीति लिज्गात्। एतस्सर्वषाम् ॥ 
[जपस्य सन्नियोगशिषटता 

गार्हपलयया-नानिवरततिः--उभावञ्री इति । न त्वपरिस्तरणपक्ष 
म्राम्यानुपवसामीति शिङ्गविरोषात् ॥ 

1 गृहमेधीयाय वचनम् (र). 2 प्रवेशानात्-ग. 3 उभाविति लिङ्गात् 

ब्ाहमणोक्तामिद्वयपारेस्तरणावेषय एवायं म्र इति केचित्; तदयुक्तम् ; परिस्तीय॑माण- 

ष्वतिबहुवचनासप्राधान्यान्वयादुमयाभिधानोपपत्तेश्च ; यथा बहुष्वागतेषु॒वसिष्टवाम- 

देवावागताविति (स). +^ परिस्तरणम्-घ. ° स्यानन्-ध, 
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र) ` अथादित्यञ्ुपतिष्ठते। सम्राडसि व्रतपा अपि 
व्रतपतिरसि तत्ते प्रतरवीमि तच्छकेयं तेन शकेयं 
तेन राध्यासमिति ॥ ४॥ २५। ६९६ ॥ 
[आदिदयोपस्थानान्तकमेणोऽङ्गत्व कचित्तदभावश्च] 

(भा) पयस्वत्या्यादित्योपस्थानान्तं व्रतोपायनाङ्गम् । तस्य सोमेषु 
निवृत्तिः॥ 

[बतस्वरूपम् | 

सत्यवाश्यत इति वाजसनेयिनाम् ; मयि दक्षक्रतू इति 
वचनं च ॥ 

[बतोपायनाङ्गत्वोपपस्यादि। 

(र) पयस्वत्याद्या-ङ्गपू-- बर्हिषा पणैमासे व्रतसुपेतीति पर्त्या- 
ज्नाय ° आदित्योपस्थाने * व्रतरिङ्गाप् ॥ 

तस्य- निवृत्तिः प्रायणीयादिषु ॥ 
[भाष्योक्तिप्रणस् तदुपपत्तिश्च भाष्यकारपश्षश्च] 

सत्यवा-नेयिनामू्- ्रतस्वषूपनिणेयः । अत उध्वं सल्य- 
वादी भवामीति संकस्पपूवैकं सत्यवादिता ततशब्दस्याथेः । ०साव 
¢ क्रत्वङ्गत्वेनोपेयते । आहिताभित्रत एवासत्य वदनप्रतिषे्धात् ॥ 

प्रयि दक्ष-चनश्च--त्रतोपायनप्रकार इति वाजसभ्नेयिनः । 
 प्राणापानविवात्मन् धत्ते ' इति आत्मनि प्राणापानधारणस्कल्पश्च त्रतम्। 
स्वपक्षस्तु व्रस्य द्महाने मांसं बाऽभ्नाति खयं वोपैतीति दशनात् तयोरनि- 
वृत्तिसंकल्पो चतम् । असत्यवदनपरायश्चित्त तु इहान्तरेणापि वचनं मवति। 
असत्यप्रतिषेषे स्मृतिपिद्धेऽपि पुनराहिताभपरकरणे निषेधात् ॥ 

1आदिलयमु-ख. अत्र उपनिष्कम्योपस्थानं अत्रैव तिष्ठत इति पक्षद्वयं 

दरदितम् (९). > वाग्यत-ख. ग. 3 ्नानादादित्यो. “ने च-घ. 5 स चक, 

6 क्रतङ्गनेपे-ख, गं, 7 वादनप्रति-क. 8 नेयिमतम्-क. 
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(भा) पूवैमपि मेथुनपतिषेषो बतचारीत्येव स्यात् ॥ 
(घ) ` यद्यस्तमिते त्रतयुपेयादाहव्नीयञ्चपतिष्ठने 

तद्यजुजेपेत् ॥ ५॥ २६ ॥ ६९७॥ 
[बतोपायनस्वरूपादि)। 

(भा) आहवनीयमुपाति्ठन्नादित्यमभिसन्धाय जपेत् । तद्भूतोपायनम् । 
तत्रानुश्पवे्चत् ॥ 
घ) ° उभावग्नी उपस्तृणते देवता उपवसन्तु मे । 

अह ग्राम्याजुपवसामि मद्यं गोपतये पञ्चन् इति 
सायं परिस्तीयमाणेषु जपति ।॥ ६ ॥ २७॥ ६९८ ॥ 

[पारेस्तरणे पक्षान्तरम् 

(भा) ग्हपत्याहवनीययोरेव वा “परिस्तरणे । उपस्ती्यैः पूरै- 
श्ाभिरपरश्चति ॥ 

पाणा जअ ता भम भिम भनक भि ोभे 

(र) पूर्वमपि-स्यात्--एवकारकरणात्  आरम्मप्रभृति मेथुन- 
प्रतिषेधः । मयि दक्षक्रतू इति वचनं मेथुननिवृत्तिश्च वतप्रकार इति 
अपङ्कष्य व्याख्याश्तम् ॥ 

[एवं विधाभिसन्धिजपसदङ्तोपस्थाने मानम्] 

आहवनीय-पायनम् - नतपां असि तच्छकेयमिति शिज्गात्। 

ततरालुप्रवे्ात्--आदिव्यस्य । अरिं वावादित्यस्सायं परविश 
तीति शिङ्गात्। एतत्सर्वषाम् ॥ 

[जपस्य सान्नयोगाशेषता 

गार्हपत्या-नानिवुत्तिः--उभावम्नी इति । न त्वपरिस्तरणपकषे 
आम्यानुपवसामीति शिङ्गविरोषात् ॥ 

1 गृहमेधीयायर्थ वचनम् (र). 2 प्रवेशनात्-ग. 3 उभाविति लिङ्गात् 

ब्राह्मणोक्तामिद्रयपारेस्तरणावेषय एवायं मनर इति केचित्; तदयुक्तम् ; परिस्तयमाण- 

ष्वतिबहुवचनास्राधान्यान्वयादुमयाभिषानोपपत्तेश्च ; यथा बहुष्वागतेषु॒वसिष्ठवाम- 

देवावागताविति (र). +^ परिस्तरणम्-घ ° ख्यानन्-घ, 
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[परिस्तरणपक्षेषु सवषु याजमानमस्त्येव] 

(भा) बहुष्वपि परिस्तीयेमणिषु " याजमानानिवृत्तिः । तयोरेवापरयो - 

स्संस्कारात् ॥ 
(सू) * आरण्यं सायमाशेऽश्नात्यमाषरमांसम् ॥ ७॥ 

॥ २८ ॥ ६९९ ॥ 

[इह माषमांसनिषेधविषयः| 

(भा) भारण्यस्य > माषमां सस्य प्रतिषेधः ॥ 
(सू) अपि वा काममामागादामधुन आ्राज्ा- 

तिकात् ॥ <.॥ २९॥ ७०० ॥ 

[याजमानानिवृ्तिेतुषिवरणस्] 
(घ) `तथेरिवाग्रयोस्संस्कारादिति-बह्रनां परिस्तरणेऽपि मत्र 
स्योभयप्रकाशकतया तत्संस्काराथं प्रयोगसेभवात् । अथवा यस्य वोभाव- 
नुगतावित्यादौ द्वयोरेवाघानप्रयोजकतवासखधानत्वम् । सभ्यावसथ्य 
संस्कारवत् दक्षिणाभिभंस्कारस्यापि तयोरुपकारकतवात् प्रधानप्रकाशन- 
संमवादानिवृत्तिः । सायं परिस्तीयेमाणेषु जपतीति वचनात् असाये परि 

स्तरणे न मवति ॥ 
[विशेषविषयतानिदानस्] 

आरण्यस्य माषमांसस्य प्रतिषेषः--आरण्याश्नविधि- . 
शेषत्वादिह पयेदासस्य ॥ 

1 याजमानाशेदृत्तिः-ग. याजमाननेच्रातिः (सु. पु). > नैवारादि। तत् 
सायमारस्थनेऽश्नति । माषमांसयोः पूवैवत् व्यज्ञनाथयोः प्रतिषेधः। अन्यथाग्राम्य- 
तदेव माषस्याप्रपतिः $ मषशब्द्ोऽत्रपि पूवेवद्वथाख्येयः । अश्नातीलकवचनात् 
भरण्याशनं पत्न्या नेष्यते भारद्वजेन तु इष्टा एवामरसस्कारास्तस्याः (र), ॐ मांस- 
माषस्य. ५ प्रारातिकं कोशीधान्यम् ; यस्मात्मश्ातनेनोद्धियते । तदयमर्थः - 
यदेव किशिदीम्सितं व्यज्ञनं तदेव काममश्नीयात् न मागंमिष्यमाणं भोक्तव्याभिति । मघु- 
नस्तु अप्रतिषिद्धस्यापि अव्रयत्वसामान्यादेव प्रायो निषृत्तिस्स्यादिति प्रतिप्रसवः, (र) 

6 इानधान्यविशेषत्वा-क 
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[आङथौुरोधन पेड्िछक्विक्षेषटाभः) 

(भा) काममिच्छात आमागोत्परतो मार्गात् यानि वानपस्थानां मांसा- 
न्याःन्नातानि); तानि म मक्षयति। ये च परतो रसा आमधुनः यानि चान्नानि 
४ प्रा्चातिकादन्यानि पराणि । यच्चर्वाक्तस्येच्छातः पाशनम् 

(सू) अपोवान वा कित् ॥९॥ २३०॥७०१॥ 

[अभ्यनुज्ञातभक्षणविवरणम्। 

(ब) कामम्-इच्छातः-प्रातानि-मक्षयति--आञ्नातानि - उप- 

दिष्टानि । आमागांदिति अभिविषिनिर्देशात् क्रमवतां पठितानासुपादाने ` 
वानप्रस्थानां भक्षयमांसकाण्डोपदिष्टात् मृगमांसात् प्रस्तनाना" 

भक्षणम् ॥ 

ये च परतो-पराणि-तेषामप्यभक्षणम् । प्राशातिकम्-- 
प्रशातनरभ्यं फरूदि ॥ 

[आमागौदित्युकिदेतः यथाकामभक्ष्यात्यन्ताभक्ष्यविरोषलाभः, 

य्ववी-तःप्राशनम्--अस्याथैः--आरण्यं सायमाशेऽश्ाल्य- 
माषममांसमिति पयुंदस्तेषु प्रतिप्रसवार्थं अपरि वा काममामागोदिल्युपा- 
दानम् । वानप्रस्थानां मक्ष्यकाण्डेषु सृगमांसपयेन्तानां रसेषु च मधु- 

पर्यन्तानां अन्नेषु च प्रा्ातिकपयैन्तानां भक्षणे याथाकामित्वम् । एभ्योऽ- 
वधिभ्यः परेषाममक्षणमेव * काममामागौदिलयादिभ्माष्यमन्येभ्योऽथेपराप्ं 

परतिपा्ते ॥ 

1 श्नातानि भवन्ति-ज. 2 प्रा्चातिकं कोरीधान्यम्। अथवा बक्षात्पतित 

पत्र फलानि वा । इति माष्यग्रन्थः ज.-पुस्तकेऽधिको द्यते. ° नामभक्षणम्-क. 

ख. ग. ५+मेवमामागौ-घ. ] मेवमागो-क. 11. 5 दिभाष्यम्नन्थे अवधिभ्यः 

परषां कामतो भक्षणविधानात् । उपरितनानां निदृत्तिरथेप्ा्-क. 
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[विङकृतेरपि व्यहकारत्वमस््ति] 
(भा) आरण्यायोपवस्स्यननिति वचनात् विकृतेरपि अहकारुत्वमत्ति ॥ 
(सृ) ` जञ्जभ्यमानो ब्रूयान्मयि दशत्रत् इति 

॥ १२॥ २२॥ ७०४ ॥ 
(भा) जज्ञभ्यमानो-जुम्भमाणः ॥ 
(सू) अमावास्यां रात्रिं जागतिं ॥ १३॥ ३४॥ 

| ७०५ |) 

मू) अपिवा ` सुप्यादुपरित्वेव न शयीत ॥ १४॥ 
| २३५ ॥ ७०६ ॥ 

घ) अपिषोपरि शयीत -ब्रह्म(बत)चारी स्वेव 
स्यात् ॥ १५॥ ३६ ॥ ७०७॥ 

[प्रकत्रतशब्दा थः] 

(भा) बतोपायनादनन्तरं मेथुनप्रतिषेधः । त्रतचारी सेव स्यादिति 
तशब्दो मेथुन“परतिषेधाथः ॥ 

[भाष्यदददिताभिप्रायोपपत्तिः उपदेशपक्चद्च) 

(ब) आरण्या-मस्ति--आरण्यद्रव्यस्य विङृत्यथेतयोपवासदशं- 
नात् । अतश्च यद्टियादिवाक्यविहितसधस्कारुत्वेन श्यहकारूतवं 
5 विकल्प्यते । उपदेशस्तु व्रीहियवालामे सामान्यान्नीवारे प्रतिनि्ि- 
तस्य सुख्यद्रग्यधरमैत्ेन भाम्योपवासस्थैव प्राप्ावुमयाथेत्वमिति न 
सस्काखयामारण्याशनम् ; सायमाशेऽभ्ातीति वचनात् ॥ 

[बह्मच्यैविधिसिद्धस्य पुनवेचनतात्पयंम्] 

व्रतोपा-षेधार्थः---अथवा ब्रह्मच्विधानात् सङ्कल्पप्रमूति 
भथुनपतिषेषे पुनवैचनं व्रतोपायनादू्वं पायश्चित्तगौरवाथेम् ॥ 

1 कर्ममध्ये यदा जुम्भते तदा प्रायश्चित्ताथ भतथजुजपेत् (रु). 2 जागरणा 
शक्तौ सुप्यात् । उपरिश्चयनमेव तु वर्जयेत् (र) 3 स्वेथाऽपि तावत् ब्रह्मचर्यं 
पठ्येदिलय्थः (द). ^ प्रतिषेधपरः-क. ध. 5 विकल्पते-घ. 
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(सू) ` उभयत्र जागरणमेके समामनन्ति ॥ १६॥ 
॥ ३७ ॥ ७०८ ॥ 

(वर) आहवनीयागारे गार्हपत्यागारे १वा शेते 
॥ १७ ॥ ३८ ॥ ७०९ ॥ 

तृतीया खण्डिका ॥ 

[> 

(घ्र) देवा देवेषु पराक्रमध्वं प्रथमा दितीयेषु दिती- 
यास्तृतीयेषु निरेकादशा इह माऽत । इद 
शकेयं यदिदं करोम्यात्मा करोत्वात्मने । इदं 
करिष्ये भेषजं इदं मे विश्वभेषजा अशिना प्रावतं 
युवमिति 3 जपित्वा इवोभूते ब्रह्माणं वृणीते ॥ १॥ 
॥ ३९ ॥ ७१० ॥ 

[ अस्मिन् जपे पक्षान्तरम् ] 
देवेष्विति क 

(भा) देवा देवेष्विति रात्रौ परिस्तरणादनन्तरमन्येषायुक्तम् ॥ 

(र) उभयत्र-मनन्ति--उमयत्र जागरणमिति पोणैमास्याममा- 
वास्यायां च ॥ 

[अन्ये चात्र जाखिनः] 

देवादेवे क्मिति- अन्येषां शाखिनां परिस्तरणानन्तर- 
मुक्तत्वात् ॥ 

1 अमावास्यायां पौणमास्यां च (स). > अन्यदाहवनीयागारं अन्यद्वा - 
द्यक्ष्यपेति वक्ष्यति । तयोरन्यतरत्रैव शते. 3 ] इदं पूरवैसूत्रस्थेन शेते इत्यनेनन्वितमिति 
पक्षान्तरसुक्तम् (र). 77 न चायं जपः ब्रह्मवरणश्ेषः कर्मेरक्तिप्ार्थनार्थत्वात् , 
रा उक्तं ब्ह्मत्वविधावेव ब्रह्मवरणम् ; तस्यानेन काल उच्यते (स). 
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[सद्यस्कारायामस्याङोपो हेतुश्च ] 
(भा) न चास्य सदस्काखयां कोपो सिङ्िविरोधाव् ॥ 

[ कर्मणि परमात्मप्रीत्यर्थत्वानुसन्धानम् ] 

आत्मा करोत्वात्मन इति विज्ञानं मन्राङ्ङगिन ॥ 

(सू) भूपते शरुवनपते महतो भूतस्य पते ब्रह्माणं 
त्वा वृणीमहे इत्युक्छाऽपरेणाहबवीयं दक्षिणाऽ"- 
तिक्रम्योपविश्चति ॥ २॥ ४०॥ ७११॥ 

(च) `पूर्वो बरह्मा परो यजमानः ।॥२।॥ ४१।७१२॥ 

[सद्यस्कारायामरोपनिवोहः] 

(ब) न चास्य-विरोधात्--' उमावमरी इति जपः सायं परिस्तरणा- 
¶ङ्गम् । स्तीयेमणिष्वभिषु आत्मा करोल्वासन इति परस्तरणानन्तरं $ 
देवानां यजमानसमीपे वासो इद्यते । उपास्मिन् श्वो यक््यमाणे देवता 
वसन्तीति । देवा देवेष्वित्यत्रापि मत्रे त्रिरेकादशा इह मावतेति 
इदशब्देन समीपे वसतां देवनां रक्षकतेनाशासनात् रात्निपरिस्तरण- 
पक्ष एवास्य मन्त्रस्य जप इति शङ्कायाः सद्यस्कारयामपि 

कतेन्यते † लिङ्गमिदम् । इद “रकेयं यदिदं करोम्यात्मा करोत्वात्मने 
इति चिकीर्षितकमेशक्तयाशासनात् सदस्कारायामपि कर्मणः करंव्य- 
त्वादलोपः ॥ 

[कतैः परमात्मपीतयथकमैकरपाप्रवतेकमानम्] 

ऽ आत्मा करो-मन्त्ररिङ्गनेति-- आत्मने बऋणे आता 
करोविति ° विज्ञानमपि कतेव्यम् ;-- 

1 योऽयं ब्रह्मवरणार्थो मच्रः तसुक्ताऽनन्तरमेव तेन सदातिक्रम्य यजमान 
उपविशति (₹). °? पूवोपरत्वं देशतः कालत (र). 3 आत्मा करोत्वात्मन इति। 
उभवप्री-क. , ५ ङ्गम् । परिस्तरणानन्तरम्-क. 5 रकारं देवानाम्-घ, 
6 या-क. घ. 7 लिङ्गम्-घध. 5 विन्नानमन्रलिङ्गनेति-घ., विज्ञानं मनच्र लिङ्ग 
नेति-क. ०अपि विज्ञानं कतेन्यम्-घ. 
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रु) यत्करोषि यदश्नासि यज्ञहोषि ददासि यत् । 
यत्तपस्यपि कोन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् ॥ 

ब्रह्मापेण बह्महविः ब्रह्मा ब्रह्मणा हुतम् । 
्रहेव तेन गन्तव्यं अह्यकमंसमाधिना ॥ 

इति स्स्रतेश्च । कथमात्मने ब्रह्मणे इत्युच्यते ? उच्यते ;--य आसनि 
तिष्ठन्नात्मनोऽन्तरो+यमयति यस्यात्मा शरीरं स आलिति जीव- 

क य ०.९ 

शररिके अन्तयामिणि आत्मशब्दभ्रयोगात् तस्य॒ च ॒परमालत्वात् 
परमात्मनो जह्मत्वेन सवेशाखाधरसिद्धतवात् ॥ 

नारायणः पर ब्रह्म आत्मा नारायणः परः । 

इति नारायणपरत्रह्मपरमात्मशाब्दानां सामानाधिकरण्यात् ' नारायणं 
महाज्ञेयम् ̀  इति सवेदा ज्ञेयत्वात् ‹ यदेव विद्यया करोति तदेव 
वीयेवत्तरम् ' इति श्रुतेश्च । कथमन्याभ्यो दवताम्यः क्रियमाणं कर्म 
ब्रह्मेति ध्यायेत् १ यो देवानां नामधा एक एव । स ब्रह्मा स शिवः। 
चतुर तारो यत्र॒ संपदे गच्छन्ति देवैः । सव वेदा यत्रैकं भवन्ति ' 
इत्यादिश्चतो सवेवेदानां नामधारकतेन स्ैदेवस्वरूपतवेन स्ैयकञेरिज्य- 
त्वेन सवेविधिवाक्येविधेयत्वेन चावगमात् । चतुरहोतृशब्देन सर्व. 

यज्ञा उच्यन्ते ‹ स एता“श्वतुरहोतृनातमस्परणानपर्यत् ` इति । वेद- 
शब्दो मन्तरब्राह्मणयोः ‹ मन्त्राह्मणयोर्वैदनामधेयम् ` इति वचनात् । 

अहं हि सवेयज्ञानां मोक्ता च प्रभुरेव च । 

येऽप्यन्यदेवता मक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 

तेऽपि मामेव कोन्तेय ! यजन्त्यतिषिपूैकम् । 

इत्यादिस्म्रतेश्च॥ 
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[अध्वययजमानाभ्यां बह्मवरणं उपवेरानक्रमश्च ] 

(मा) यजमानस्यापि बह्मवरणम् । अपरो यजमान इति पुवे- 
प्रविष्टोऽपि पश्वादुपविश्चति ॥ 

(ख) मृश्च कश वाक्चक्वं गौश्च षट् च खं च 
पृश नूच पृथकाक्षराः पूदश्चमा षिराजो या इदं 
विश्व यवनं व्यानद्ुस्ता नो देवीस्तरसा संबिदाना- 
सस्वस्ति यज्ञं नयत प्रजानतीबेद्य पएूतास्स्थ । को 
वो युनक्ति स बो युनक्तु विश्वेभ्यः कामेभ्यो देव- 
यज्यायै । याः पुरस्तास्रखवन्त्युपरिष्टात्सवैतश्च 
याः । ताभीरद्मिपवित्राभिरशद्धां यज्ञमारभ इति 
प्रणीताः प्रणीयमाना असुमन्त्रयते । यजमान! 
हविनिवेष्स्यामीत्युच्यमान ओं निर्वपेत्युच्चै- 
रयुजानाति ॥ ४ ॥ ४२। ७१३॥ 

[बह्मवरणस्योभयकचैकत्वे हेतुः] 

(बर) यजमान-रणम्-- उभयत्र विधानात् । 

[सूते बह्ययजमनोपवशनविधिषेतुः] 

अपरो-विशति-आसनप्रकल्पने देशनियमात् कालार्थ 
वचनामिति बरृणीमह इ्युक्ताऽपरेणाहवनीयं यजमानस्यापि वरणानन्तर- 
मतिक्रमणविषानात् । ब्रह्मणश्च जयो्तरकार्मति'क्रमणविधानात् । 
° पूर्वै स्वस्थानं ° प्राप्तो यजमानोऽपरो यजमानं इति वचनादुपवेशनं 
पश्चात् । अपद्देशषस्य तु पूवं ब्रह्मणोऽपरं यजमानस्येति सिद्धत्वात् ॥ 

1 कमवि-क. 2 ‹ पूर्वै सिद्धत्वात् ` अयं मन्थः ख. ग. घ.-पुस्तकेषु 

न द्यते. 3 स्थानप्राप्रोऽपि-क. 
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(घ) अगभिभहोतारभिद तर्द्म इति हविर्निरुप्यमाण- 
' मभिमन््रयते ॥ ५॥ ४३ ॥ ७१४॥ 

[ हविरभिमनश्णे आवृच्यनावृत्तिपश्षौ ] 

(भा) अभि<होतारमिति वतैमानण्क्रियशेषोऽपि सकृत् क्रियान्तरेण 

व्यवायात् । केचिदावृत्तिरिति ॥ ` 

(सू) हबिशनर्बपणं वा पाचममिमूश्ल्य^भिवा 
मन्त्रयते ॥ ६ ॥ ७४॥ ७१५॥ 

[पात्राभिमदीनाभिमन्त्रणपक्षो] 

(भा) सभिमदीनमानियैपगात् । केचिद्धविरमिर्वपणस्येवामिमन्तरणम् ॥ 
[४ = गोषा षयो 

[इविरभिमच्णानावुत्तिपक्षारायः] 

(ड) अग्नि होतार-वायात्-- यथपि हविषां एथचवपरथङ्निरुप्य- 
माणश्त्वमस्तीति निषूप्यमाणावस्थायामभिमन्तरणम् ; तथाऽपि यावदन्त्य- 

हविरन्वावपनं निरूप्यमाणत्वात् क्रयान्तभ्राव्यधानात् सङ्खदैव 
हविषोऽवदीयमानस्योच्यमाना मनोता यथातन्त्रमन्यवाये पञ्यूलाम् ॥ 

[आवृत्तिपक्षाशायः] 

_ केचेदावृत्तिरिति -- प्रतिहविर्मिरुप्यमाणकार्भेदादमभ्यावतैते 
मनो तावदेव ॥ 

[भाष्यस्थाङन्थैः प्रतो मनर] 

अभिमशनमानिर्वपणात्--यावक्निवोपं पात्रममिमृेदित्यथैः । 
केचिद्धवि-मन््रणम्--पात्रस्य अभिः होतारमितिमत्रेण ॥ 

1 प्रतिहविरमिमच््रणाढ्रत्तिः श्रतौ, एकवचनात् वतेमाननिदेशाचच (ड), 
2 करियाविरेषोऽभि-घ. 2 निवोपणं-क, ^ सपि वा-क. निरूप्यते यस्मिन् 
पत्रे तद्धविर्मिवेपणम् तस्यादौ अभिमेनममिमन्त्रणं वा पात्रसरंकारल्वात (र). 

प्रथदनि-क. 5 माणमस्ति-ध. (यु. रा). माणवस्थायामभिमच्नणं तथाऽपि- 
क , 7 पनं तावक्िरू-क. 3 राव्यवायात्-क. | 
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(स॒) तदुदित्वा वाचं यच्छति ॥ ७॥ ४५॥ ७१६॥ 

[वाग्यमनेपश्चौ निर्देशोपपत्तिश्च| 

(भा) ` यजमान वाच यच्छेत्युक्तः तत्रैव वाग्यमनं करोति । अरर 

होतारभिति बोक्ता ° वा्यभनम् । ° तदुदिलेति यजुैदपाठात् ऋचोऽ 

पि नपुंसकनिर्देशः ॥ 

(सू) “अथ यज्ं युनक्ति ॥ ८ ॥ ४६ ॥ ७९७॥ 

(सू) °कस्त्वा युनक्ति स त्वा युनक्त्विति सवं 
विहारमलुवीधते ॥ ९ ॥ ४७ ॥ ७१८ ॥ 

चतुर्थी खण्डिका ॥ 

[यज्ञयोगस्य सर्वैषघधानाथत्वपक्षस्तद्धेतुश्च] 

(भा) यङ्योगस्सर्वपधानार्थः पुनरथशब्दपमयागात् ॥ 

[वाभ्यमने-विश्तेषः वापश्चमाष्येऽथद्वयं च] 

(बु) यजमान-करोति-- तस्मिन्नव कारे पणीतप्राणयने । 

अग्निर हो-म्यमनम्--तदुदित्वा वाचं यच्छतीत्यस्य विवक्षा- 

भेदात् निरुप्यमाणाभिमन्रणाथमेवोच्छा वाग्यमनमित्येकोऽ्ैः । वाम्ब- 

मनामि ९ होतारमिति पुनश्च वक्तन्यमित्येकः ॥ 

[सरवैप्रधानाथेत्वपश्चारायः] 

यज्ञयोग-योगात्--भौषधाथंलपके अथश्व्दोऽनथेकः । 
जा > भभ भयम शनन 

पूर्व हि अध्वयुंयजमानयोः शाखन्तरोयो यरो वाग्यमनकाल उक्तः ! तेने 

दानीं स्वशाखास्थः कालो विकल्पते यजमानस्य. > चोक्त्वा-क. > तदिति च 

वाक्यादिसामान्यरूपाविवक्षयाऽ्पि नपुसके निद॑शः (र). “ अथशब्दः कमौन्तरत्व- 

योतनाथ: तेन अनौषधतन्त्ास्वपि उपसदादिषु यज्ञयोगः कायः (र). 5 कस्त्वा 

बुनक्तीति वाक्यं क.-पुस्तके न इस्यते । 1 अथ कोऽयं यज्ञयोगो नाम १ तं दशयति 

(ङ) [. | 
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(भा) अदृष्टमधानोपकारकत्वाचच । अतस्सान्नाय्यतत्रास्वाज्यतन्त्ास्वपि 
पचो च क्रियते ` पत्रामिमशेनोत्तरकाकम् । न च पुनः प्ुपुरोडाशे ॥ 

[ओपदेशिकपश्षः स्वैन्ब्दादायश्च] 
ओषधाथैमिद्युपदेशः ॥ 

६.७९ क 

(वु) अदृष्ट-रकत्वाचेति-भोषधिकाण्डोपकारकल्वामावाददृष्टाथैलात् 
सवेप्रधानाथतवम्॥ 

[नच पुनरिति भाष्या्थं विवरणम्] 

न च पुनः पयुपुरोडाशे -पश्वथं कृतत्वात् । 
[उपदेरापक्षाशरयविषरणम् | 

ओषधार्थापित्युपदे शः-- जोषधकाण्डपाठान्म्रस्य । अरिन् 
पक्षे अथशन्दोऽथङ्कलप्रतिपेधार्थः । कथं पूरवत्राथशब्दानथक्यपरि- 
हाराय सवेपरधानाथेतसुक्तम् £ उच्यते ;--आनन्तर्यमेवाथशब्दस्य 
मुखूयाथेः नाथेङ्त्यप्रतिषेषः । क्रमोपदेशदेवानन्तर्ये सिद्धे मङ्गलाच- 
थोन्तरासेभवादानथक्ये प्रासे तत्परिहारा्थमगत्याऽऽभरियते क्रमनियमार्थ- 
रक्षितोऽथे्ृत्यपरतिषेधः ॥ 

ननु प्राप्तस्य पुनवचनं नियमार्थमिति क्रमानियम एवाथ्चब्दस्य 
मुखयोऽथः संभवति? न क्रमनियम एव सूत्रकारेण क्रियते । अङ्गानां 
युगपदनुष्ठानासंमवदिवानियमः > क्रम एव । सूत्रकारानुक्रमणस्य 
नियमाथत्वामावे च ' सवं नो जम! इति क्रमलोपप्रायशितं न का स्यात् । 
अतो सुरूयाथेसेमवे न रक्षणेति अथशब्दस्यारम्भा्थखेन पूर्वकरण- 
विच्छेदात् स्वाथेत्वम् । उपदेदपक्षस्तु॒सूत्रकारली खनुषिभानेन 
कचिदपि प्रकरणमेदायं सूत्रकारो न प्रयुक्तवान् पुनः पुनर्ङकतयपरतिवेषे 
परयुक्तथ्वांश्च ; ओषधकाण्डे अध्ययनं चानुरहीष्यते इति ॥ 
9 

1 पा्ञप्रयोगोत्तर-ग, 2 कमः प्रा-क, 3 वाँश्वेदयष्ययन-क्, 
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(भा) सपत्रस्य विहारस्याग्वेक्षणेन योगः ॥ ` 
इति अपम्तम्बभरौतधूर्तस्वामिभाष्ये तुरीये प्रन्ने प्रथमः पटलः ॥ 

(सू) चतुदिशखण्डा युवतिस्सुपेशा घृतग्रतीका शुब- 
नस्य मध्ये । मभृज्यमाना महते सौभगाय मद्यं 
धुक्ष्व यजमानाय कामान् इति वेदिं समज्यमा- 
नाम् ̂ ॥ १॥ १ ॥ ७१९॥ 

(सू) योमा हृदा मनसा यश्च बाचा यो जह्मणा कमेणा 
देष्टि देवाः । यश्तेन हृदयेनेष्णता च तस्येन्द्र 
वज्रण शिरच्छिनग्मीति ° स्तम्बयजुदहियमाणम् ॥ 
| २॥ २७२० ॥ 

[समन्बकामन्बकषहियमाणसाघारणमभिमन्बणम्। 
(भा) स्तम्बयजुषः तुष्णीं हरणेऽपि ^ याजमानन् ॥ 

(बु) सपात्रस्य-याग इति--विहारमनुवीक्षत इव्येव सिद्धे सवै- 
दन्दः पात्नप्रप्तयथेः | अतः पात्राणामपि योगः ॥ 

इति धूूतेस्वामिभाष्यवृत्तौ चतुथ प्रच प्रथमः परलः ॥ 
[र 

[तूष्णीं हरणेऽपि याजमानसस्वसमथनम् | 
[१ ष स्तम्ब-जमानम्- स्तम्बयजुहैरतीत्युक्ता ‹ तुष्णीं चतुथेम् ' 

इति, वचनात् तस्यापि स्तम्बयनुरराब्दवाच्यग््वात् स्तम्बयजुद्ियमाणम् 

इत्याविशेषवचनाच्च छिनश्रीति लिङ्गात् तस्यापि छदनम् ॥ 

: स्यविक्षण (मु. पु). 2 अनुमन्त्रयत इति रोषः (र). 3 स्तम्बयसुषां 
पृथक्तान्मन्तरा्त्तिः । चतुधेस्य तु हरणस्य तुष्णीकत्वान्न भवद्यनुमन्त्रणम् (र). 
4 स्फयप्रहृतानि तृणानि स्तवः । तत्रधानो यज्ञावयवः स्तम्बयजुः । हरणीयं च 
सतृणं पुरीषसुप चारेणेःच्यते । (भ. भा. मिश्रः) । यजन्त क दभः स्तम्बयज. । तच्च 
स्तम्बरूप स्पर्यैन छित्वा उत्करदेशे हरेत् (सा. भा). 5 ताच-ख. ग. 

8.0 एप्प 4. ४०7, 1. 4 
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(सू) इदं तस्मै हभ्यं करोमि यो बो देवाश्चरति ्रह्म- 
चयम् । मेधाची दिश्चु मनसा तपस्व्यन्तदैत- 
अरति मादुषीषु इत्युत्कर मभिगृह्यमाणम् ॥ 
॥ ३॥ ३॥७२१॥ 

[उत्कसभिग्रहणे कचित्सृस्वम्। 
(भा) उककरामिग्रहणं सङ्ृद्ररुणप्रधासेषु ॥ 

(म्) य॒ज्ञस्य त्वा ्रमयाऽभिमया प्रतिमयोन्मया परि- 
गृह्णामीति वेदिं ` प्रिगृह्यमाणाम् ॥४॥ 
॥ ७ ॥ ७२२॥ 

(सू) ` यदुद्घ्नन्तो जिहि*सिम पृथिवीमोषधीरपः 
अध्ययेवः स्फ्यछतः स्प्येनान्तरिकशं मोरु * पातु 
तस्मात् ¦ यद्न्न्तो जिहिसिम क्रूरमस्या वेदिं 
चमा मनसा देवयन्तः । मा तेन हेड उपगाम 
भूम्याः 5 शिवो नो विशश्वनेभिरस्त्वित्युदधन्य- 
मानाम् । भूमिभूत्वा महिमानं पुपोष ततो 
देवी बधयते पया यज्ञिया यज्ञं वि च यन्ति 

[वरुणभ्रघासोत्कराभिग्रदणसङृच्वहेतुः] 
(्) उत्करा-षासेषु - तृणपांघुमेदेऽप्युभयोन्युप्तयोः तित्रेणामि- 
श्रहणं अमिगृह्यमाणामिमत्रणं च तत्रेण उत्करस्येकलात् ॥ 
यनननमार पन्त नणण्णचमी 

1अभिग्रहणस्य तु चतुथेस्याप्यतूष्णीकत्वाद्धवयेवानुमच्रणम् (र). » उभयोः 
परिग्रहयोरयुमच्रयते अविशेषात्; पूवं चोत्तरं चेति भारद्वाजवचनाच्च (र), 

9 यद्घ्नन्तो (२.द. पा.) यदुदन्तो-ख. + पाततस्मात्-क. यद्घन्तो-ख. 
यदुद्न्तो-ख. 5 दिवा-क. ० हणं तदभिमन्रणं च-घ. 
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(सू) शे चौषधीराप इह शक्वरीेति क्रियमाणम् । 
ईडेऽन्यक्रतूरहमपो देवीरपन्मे । दिवा नक्तं च 
ससषीरपर्स्वरीरिति प्रोश्षणीरासा्यमानाः उणा- 
मृदु प्रथमान स्योनं देवेभ्यो जुष्ट-सदनाय 
बर्हिः । सुवे रोके यजमान हि धेहि मां नाकस्य 
पृष्ठे परमे व्योमन् इति बहिरासाद्यमानम् ॥ ५॥ 
॥ ५ ॥ ७२३ ॥ 

(भा) क्रेयमाणं-- दक्षिणतो वर्षीयसीमि्येव'मादि ॥ 
(घर) अद्धिराज्यग्राज्येनापः सम्यक्पुनीत सवितुः 

पितिः । ता देवीरशक्वरीः शाक्वरेणेमं॑यज्ञमवत 
संविदाना इत्याज्यं प्रोक्षणीशोत्पूयमानाः ।॥ & ॥ 
॥ & ।७२४॥ 

[अभिमच्रणपौवापर्याचुगुणं सू्रविवरणस् | 

(भा) आज्यं चोत्ूतं प्रोक्षणीश्चोतपूयमानाः ॥ 
(सू) ˆ उभावाज्यग्रहान् जपतः ॥७।॥७॥ 

॥ ७२५ ॥ 

पञ्चमी खण्डिका ॥ 

मी 

[वतमानसमीपभूतविषक्चाप्राह्याध्यादारेणः माष्यावतसर्णम् | 
(व) आज्यं चो-मानाम्--ऊमयोरुतवनस्य युगपदसम्भवादुसूत- 

` शब्दाध्याहारेण योजना ॥ 

1 मादि क्रियमाणाम्-ख. ग. घ. सीभिति क्रियमाणाम्-क. 2 उमा 

विति वचनमध्वर्युणा सहप्रयोगाथम् ; याजमानाध्वर्थवकण्डवस्संकरणैत्वात् अ्मषिा- 
मिलयमिप्रायः (र). 

5 
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[उभौ जपत इव्यनयोर्थविवक्षथा पयवसिताथः 

(भा) अध्वर्योरपि चातुस्स्वयमाज्यग्रहणषु ॥ 

(सू) अशिभ्म बर्हिरन्तः पृथिव्या सरोहयन्त 
ओषधीर्विवृक्णाः । यासां मूरमवधीः रफ्येन 
शिवानस्तास्सुहवा भवन्तु । सुमनसो यजमानाय 
सन्त्वोषधीराप इह शक्षरीथ । वृष्टिद्यावा पजन्य 
एना विरोहयतु दिरण्यवणांरश्तवस्शा अदन्धा 
इत्यन्तर्वेदि बा्हिरासन्नम्॥ १॥ ८॥ ७२६ ॥ 

(ग्र) चतुद्शिखण्डा युवतिस्युपेशा पतभ्रतीका 
वयुनानि वस्ते । प्ता स्तीयमाणा महते सौमगाय 
सा मे धुक्ष्व यजमानाय कामान् । शिवाचमे 
श॒ग्मा चैधि स्योना च मे सुषदा चैधि उनेस्वती 
च मे पयस्वती चैधि । इषमूजं मे पिन्धस्व ब्रह्म 
तेजो मे पिन्वस्व क्षजभोजो मे पिन्वस्व विशं पुरि 
मे पिन्वस्वायुरन्राद्यं मे पिन्वस्व अरजां पञ्चून् मे 
पिन्वस्वेति ` स्तीयेमाश्णाम् ॥ २॥ ९॥ ७२७॥ 

(सू) श्रवोऽसील्येतेः प्रातिमन्बं परिधीन् परिधी"य- 
मानान् । ˆ अस्मिन् यज्ञ उपभूय इन्नमेऽविक्षो- 
भाय परिधीन् दधामि । धतं धरुणो धरीया- 

[सूजारूढत्व भाष्याथैस्य] 
(बु) अध्वर्योर-ग्रहणेषु--उभावाज्यग्रह्यन् जपतत इयध्वरयोरपि 
चातुस्स्वर्यप्राप्तथथेतवाद्भचनस्य ॥ 

1 स्तीयंमाणाया वेदेरेकत्वात् न घातौ घातौ मनच्रावरत्तिः (रु). ° णम्-ख. 
8 अस्मिन् यज्ञ इदययनया सकृदन्तभ्नुमन्त्रणम्; परिधीन् परिदधामीति लिङ्गात् 
अस्मिन् यज्ञे सवानिति भरद्वाजवचनाच. 
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(मू) नशिदेषा-सि निरितो ` उुदाते इति च ॥२॥ 
॥ १० ॥ ७२८ ॥ 

[परिधीयमानानित्युक्तिफटम् | 

(भा) असन् ° यज्ञ इति सङृदेव बहुवचनत्वात् । चनैश्चोत्तरपरिषि- 
स्सा्यते । अतः परिधीयमानानि्युपपचते ॥ 

[पत्येकाभिमन्रणपक्चः] 

केचित्परिधो परिधावाव्ैयन्ति ॥ 
घ्र) युनज्मि त्वा ब्रह्मणा देव्येनल्याहवर्नीयम्। 

७, क 

५ 

तेजिष्ठा ते तपना या च रोचना प्रत्योषन्तीस्तन्वो 

[भाष्यस्थवडइवचनपदाथेः सवौुमन्णतानिर्वाहश्च] 

(वु) अखिन् यज्ञे इति-जनत्वात् -परिषीन् दधामीति सवेपरि- 
ध्यञ्गम् ॥ 

श्ने-घते इति-- चशब्दात् अस्मिन् ` यज्ञे इत्येतदपि परि- 
धीयमानावस्थायामेव । तस्मादभिमूरस्यसिन् यज्ञ॒ इत्युभयोः परिषीय- 
मानावस्थायामेव प्रयोगस्षम्भवाथं रनैरुत्तरपरिथिसादनमध्वयुणा कतै- 
व्यम् । “ततः परिषीयमानानितयुपपदयते ॥ 

[आत्तिपक्चाह्यः| 

केचित्प-यन्तीति--अस्मिन् यज्ञ॒ इत्यस्य सवेपरष्यङ्गत्वात् 
सर्वेषां परिधीयमानावस्थायामेव प्रयोगसम्मवाथेमावतेत इति ॥ 

1 नुद्ाता इति च-ख. > परिधिषु परिधीयसानेषु जपत्तीति वदन् मटमास्कर- 

मिश्रः न स्वाभिमतं स्फुटमाह । सायणोऽप्येतदेवालुससार । ध्रुबोसीतयदेरेकेक 
परिभिमन््रतवे प्रतिमन्त्रमितिवत् अस्मिननिलयादौ एकैकमिदयादयनुक्तया सकृत्त माध्य 

मिमतम्. 3 यज्ञे इति अतः परिधौयमाननित्युपपद्यते-घ. ^ तदापरिधी-ख. 

अतः परिधी-घ. 
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(सू) यास्ते अग्ने ताभिषेमौण्यमभितो ` व्ययस्व मा तवा 
दभन् यज्ञहनः पिक्लाचा इति च ।॥४।११।।७२९॥ 

[अभियोगस्सामान्योक्तो विरेषरूपो विवश्षितः। 

(भा) युनज्मीग्त्याघाहवनीययोग उपस्थ इत्येवमन्तः । 

[प्रकस्णाञ्नानेऽपि नाहवनीयाथनाभ्याहतीनाम् | 

व्याहतीनामभिहोनत्रोपसादनादिषु विनियोगः ॥ 
नज भानान्न ००००३११० ५०००७०१० 

[ब्राह्मणे पाटरूपयोगोक्तथा तदुभयविधत्वसम्भवः] 

(ब) युनञ्मी - बमन्तः- अनुमन्त्रणमुषस्थानं वा । एष वा अमे- 

योगस्तेनेवैने यनक्तीति शङ्गात् । पुप्रजस इत्यादिफरुस्य तेन हन्मी 
त्यादेश्च युक्ताहवनीयात् ° प्रा्तयथेतयाऽऽशासनात् यन्म इत्यादेरन्यत् 

वाऽविनियोगदुभाम्यामाभेयोगः ॥ 

[अचिद्ो्ादिषु विनियोगक्रण्डोक्तिः भाष्यङद्भिमता। 
व्याहूती-नियोगः-- याजमानकाण्डे आहवनीययोगाये मन्त्र 

दरयानन्तरपरितानां व्याहृतीनां अथिदहोत्रमेताभिरित्यादिना वचनेना- 
ध्वयेवादिकमःङ्गस्ेन विनियोगात् आह वनीययोगो मन्त्रद्वयेन ॥ 

1 व्यवस्व-ख. 2 अनुमन्त्रयत ईति रोषः उपतिष्ठत इति वा । युनज्मीति 
प्रतीकेन दबुचस्यव ग्रहणम् न व्याहृतीनामपि; तासामभिहोत्रोपसादनादो 
विनियोगात् व्यक्तमुक्तश्च सत्याषरदिन । परिष्यङ्गपमिदमनुमन्त्रणम् तत्सज्िधावान्ना- 

नात् । स्यदेतत् ; “ युनज्मि त्वा ब्रह्मणा दैव्येनेत्यादैष वा अभेयौगस्तन ` इति श्रुते 
परथक्तमेवदमभियोगो नाम १ न; प्रिधियोगस्यैव तन्नाभ्ियोगतवेनाभिप्रतत्वात् ; 
तद्धिमोकस्थवीभीवमेकतवेन ब्र ह्मणाक्तेः सूते कारसंमतेश्च । तस्मात् उपसदवभृथ- 
गरहमेधायादिषु परिभ्यभावादनुमच्रणस्य लोपः (स). युनज्मीद्याहवनीयोपस्थ इत्येव- 

मन्तः [. युनज्मीदयाहवनी"योग उपस्थ इत्येव मन्रः क. » मच्रः-क. 
+ नासुमनच्रण-क. ध. 5 त्यादेश्वेति (मु. रा). तेनाहमित्यदेश्व-द्च. ॥ युक्ताह- 

वनीयासप्राप्यतया-द्य. 
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(स) विच्छिनद्मि विधृतीभ्या९ सपलान् जातान् 
भ्रातृव्यान् ये च जनिष्यमाणाः । ` विलो 
यन्त्राभ्यां विधमाम्येनानह स्वानायुत्तमेऽसानि 
देवाः । विश्लो यन्त्रे युदमाने अरातिं विश्व 
पाप्मानमदितं दुर्मरायुम् । सीदन्ती देवी सुकृतस्य 
लोके धृती स्थो विधृती स्वधृती प्राणान् मयि 
धारयतं प्रजां मयि धारयतं पशून् मयि 
धारयतमिति विधती ` आसाचमाने ॥ ५। १२॥ 
॥ ७२० ॥ 

ष्ठी खण्डिका ] 
008 श 1 

(घ) अयं प्रस्तर उभयस्य धृतां धतो प्रयाजा- 
नामुतानूयाजानाम् । स दाधार समिधो विश 
रूपास्तास्मिन् स॒चो अध्यासादयामीति ^ प्रस्तर- 
मासाद्यमानम् ॥ १ ॥ १२३ ।॥ ७२१ ॥ 

[कचिदेतन्मन्माभावः; सच्यप्रचुान्तिस्थरे च] 

(भा) जुहसादनपक्षे अयं प्रस्तर इति नास्ति । उतानूयाजाना- 
मिति लिङ्गविरोघात् । बहुवचनतवाच्च सवघरुगासादन एव प्रस्तरमत्रः। 

। [जुहसादनाधिकरणम् | 

र) जुहूसा-विरोधात्-परस्तरे जुद्वसादनपक्षे । 
[विव्चितबहुवचनव्यक्तिः तत्फरु च| 

बहुव-मन्त्रः-- तस्मिन् सुचो अध्यासादयामीति बहुवचनात् । 

`  उदेहन्यज्ञ" इत्यधिकं इयते क.-पुस्तके. 2 सायमाने-क. 3 उतानु- 
याजानामिति सुच इति च लिङ्गविरोधात् । अपि वा जुद्ूमेव प्रस्तर इति 
कल्ये प्यते मन्न: प्रायणीयोदयनीययेरनूयाजप्रयाजयोयेथाथमृहधोऽन्यतरस्य (ड). 
4 प्रस्तर £साद्यमानम्- क. 
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[जुहसादनदक्षेऽपि मन्मानिचृत्तिस्तद्धेतुश) 
(भा) प्रस्तरजात्येकलत्वात्कालान्तरे वतैमानस्य संस्तव॒इत्यनिवृक्तिवं | 
साधमान मिति पुनवैचनाच ॥ 
(घ) आरोह पथो जुहु देवयानान् यत्रर्षयः प्रथ 

मजा ये पुराणाः । दिरण्यक्षाजिरासभृताङ्गा 
वहासि मा सुतां यत्र॒ रोकाः । जुद्रासि 
घुताची गायत्री यान्नी कविभिर्जषाणा । अन्यथ- 
माना यज्ञमनुयच्छस्व सुनीती यज्ञं नया स्यप- 
देवानाभ्रयेन शमंणा दैव्येनेति जुम् । अवाहं 
वाध उपभृता सपलान् जातान् ्रातृव्यान् ये च 
जनिष्यमाणाः । दोहै यज्ञ“ सुदुषाभिव येलुमह | 

(बृ) अतः प्रस्तरसादनाल्यागेव सवंसादनजुहसादनयोरन्यतर ` पक्ष 
सङ्कस्पः । तस्मादिडान्तयोदेशेपूणमासयोरयं प्रस्तर इत्यस्य रोषः ॥ 

{कचिदूहः| 
परायणीयेऽननूयाश्जपक्षि आतिथ्यायां च अन्यतरस्य घर्तत्यूहः | 

उद् यनीये चाप्रयाजपक्षे उहो विकस्येन ।। | 
[तेः स्तुत्यनुवादत्वात् पुंनराखादनशब्दा्च मनच्रानिच्त्ति- 

[रनूदश्च प्रायणायादौ) 
्रस्तर-पुनवेचनाचेति - भरलरामिषानपरत्वासरयाजानूयाज- 

कर्मणां धारणामावेऽपि रक्षणयाऽऽज्यधारणानुवादत्वात् सरसादन- 
कारमरापतत्वेन स्तुत्यनुवादोपपत्तेर्मयत्र परस्तरश्नात्येकत्वादखोपः । किच 
विधृती. आसाद्यमाने इति प्रकृतत्वात् प्रस्तरमियेतावत। सिद्धेऽपि 
भस्तरमासाद्यमानमिति एुनवेचनाच्च प्रस्तरमात्नं प्रधानतया4विवेयमिति 

+ पक्षः कल्प्यः-घ. 2 ज अतिथ्यायां च-धघ. 5 जत्तिरेक-ख, ग. 
4 ऽभिधेयमिति-ख, ग. घ, 
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(स्) 

(सू) 
५५ 

जम =-= न 

मत्तरो भूयासमधरे मत्सपलाः । सुभृदस्युपम्- 
दताची वरषुमेन छन्दसा ` विश्ववेदाः । अव्यथ- 
माना यज्ञमनुयच्छस्व सुनीती यज्ञ नयास्युष- 
देवानिन्दरेण मेणा दैव्येनेत्युपभृतम् । योमा 
वाचा मनसा दुमेरायुहदाऽरातीयादमिदासदग्ने । 
इद मस्य चित्तमधरं धुवाया अहमुत्तरो भूयासमधरे 
मस्सपलाः । ध्रुवासि धरणी ° धनस्य पूणां 
जागतेन छन्दसा विश्ववेदाः । अन्यथमाना 
यज्ञमनुयच्छस्व सुनीती यज्ञं नयास्युपदेवाच् 
वैश्वदेवेन शर्मणा दैव्येनेति भुवाम् । स्योनो मे 
सीद् ` सुषदः पृथिव्यां प्रथयि प्रजया पञ्चभि 
स्सुवर्भे रोफे । दिवि सीद पृथिन्यामन्तरिक्षेऽ 
हमुत्तरो भूयासमधरे मत्सपलाः । अय 
सुवो अभिजिहतिं होमासंछतक्षरश्छन्दसायुष्टभेन 
सवाँ यज्ञस्य समनक्ति विष्ठाबाहैस्पत्यन शमेणा 
दैव्येनेति सवम् ॥ २ ॥ १४ ॥ ७३२॥ 

सप्तमी खण्डिका ॥ 
[ 

इय > स्थाली धृतस्य पूणोऽच्छिन्नपथार्सतधार 
उत्सः। मारुतेन श्मेणा देव्येनेल्याज्य^स्थालीम्॥ 
॥ १ ॥ १५॥ ७२२ ॥ 

णो 1 य मी 

898 

(वृ) केवरजुद्रसादनेऽप्यनिषृत्तिरिति । अस्मिन् पश्च प्रायणौीयादिष्व- 

प्यनूहूः; | उपसत्यु च ॥ 

1 विशवेवेदः १-ख. > धरस्य !-ख. 3 सुषसदः-ख. 

मासायमानाम्-ख. 5 एतदन्ता सप्तमी खण्डिका पम्बते-ख. धु. 
^ स्यारी- 
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ऋ {0 

[ज्ञहादययमन्ब्रणोपपथानयो्धेकस्पः) 

(भा) जुहादीनां सा्यमानानामुपस्थानमनुमच्रण वाऽधिकारात्। 
(सू) ` तृभ्निरसि गायं छन्दस्तयय मा तेजसा ब्रहम- 

वचैसेन वृधिरसि तरेषु छन्दस्तपय मोजसा 
वीर्येण तिरसि जागतं छन्दस्तपेय मा प्रजया 
पञ्चभिरिति पुरोडाज्ञानञ्यमानाच् ॥ २। १६॥ 
॥ ७२४ ॥ 

(स) "यज्ञोऽसि स्व॑तरिथतस्सरव॑तो मां भरतं भविष्य- 
च्छयता- रतं मे सन्त्वारिषस्सहस्र मे सन्तु 
घून॒ताः इरावतीः प्श्ुमतीः प्रजापतिरसि सवे- 
तदिभतः सवेतो मां भूतं भविष्यच्छूयता” शतं 
मे सन्त्वाशिषस्सहस्च म सन्तु नृता; इरावतीः 
पञ्यमतीरित्यारेयं प्रोडाशमासन्नममिगशति स्वा- 
णि वा हवीषि॥३॥ १७ ॥ ७३५॥ 

(षू) इदमिन्द्रियममतं वीय॑मनेनेन्द्राय पर्चबोऽचिकि- 
त्सन् । तेन देवा अवतोपमामिहेषमूजं यश्षस्सह 
ओजस्सनेयः-दिधतं मयि भयतामिति प्रातदोहम् । 
यत्पृथिवीमचरत्तत्परविष्टं येनासिश्चद्भङमिन्द्र प्रजा- 

[विकस्पे सखू्रकारसम्मतिः उपस्थाने विशिषश्च] 

(बर) जुद्धादीनां-धिकारात् इति -- अकरणानुपतिष्ठतेऽनुमश्रयते 
इत्यधिकारात् । उपस्थानयक्षे उत्थाय ॥ 

1 प्रतिदविराढ़त्तिरमच््रस्य तृपतिरसीदयेकवचनात् अज्यमानामिति वतैमाननिदे- 
याश्च (र). > यद्ा सर्वाणि तदा आदृत्तिमेच््रस्य यज्ञोऽसीति पुरोडासाभिधानात् 
एकवचन । सर्वाणि हवीर्षीति च येषामासादनसुक्तमाध्वथवे ‹ चतुर्होत्रा पौणेमस्या. 

भमिलयादिना तेषामव ग्रहण न त्वाज्यानामपि । कुतः १ स्थानादासन्नान्यभिम्श्तीति 

वचनात् । सर्वेषां इविषां उत्तराथौत्सर्वेभ्यो हविभ्यं इडामवयतीदयादौ तथा ददौनाब । 
तेनोपसदादौ अभिमदैननिडत्तिराज्यस्य,(₹). 
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(सू) पतिः । इदं तच्छुक्रं मधु वाजिनीवयनोपरिष्टादधि 
नोन्महे्द्रं दधि मां धिनोतिति ` दधि ॥४॥ 
॥ १८ ॥ ७३६ ॥ 

( सू) अयं ˆ यज्ञस्समसदद्वविष्मानृचा सास्ना यदुषा 
देवताभिः । तेन छोकान् षयवतो जये- 
मेन्दस्य सख्यमभृतत्वमर्यामिति सवाणि हर्वाषि 
॥ ५॥ १९ ॥ ७२७॥ 

[कत्तिरसीव्यादेमन्स्याच्रत्तिस्तद्धेतश्च । आस्यामरानस्व रूपं च] 
(भा) तृिरसि यज्ञोऽसीत्येवंिघानामेकवचनत्वात् असन्नेपािनामप्या- 
वृत्तिः । प्रघानानुरोषेन ° वचनानुप्रहश्च । अस्तमवतामभिमशेने मन्रावृत्तिः 

[मन्त्राच्रु त्ति तुषिवरणम | 
(बु) व्िरसि-नुग्रहथ---तृधिरसि यज्ञोऽप्ययं यज्ञ॒ ईइद^मिन्दिय- 
मित्येवं विधानामसन्निपातिनामक्रियामिधायिनामावृ्तिः एकवचनानु- 
ग्रहाय प्रतिप्रधानं गुणावृततेन्योय्यत्वाच्च ॥ 

[मन्जाचत्तेरभिपरनस्थानीयत्वोपपत्तिः] 
असभवता -व्रत्तिः-ममाम हयवमादीनां तन्त्रेण परयुज्य- 

मानानाभ्मप्यभिमशनावृत्तावावृत्तिः सर्वेषां मन््रवदमिमशैनेन संस्कायै- 
त्वात् । उपदेशस्य यज्ञ॒ इति तत्रेण । अयथं यज्ञस्समसदद्धविष्मान् 
इति हवियक्तयज्ञाभेधानात् । तेन इज्यमानहाकिषामभिमशेनम् । 
हविष्मानितिपदे सङ्खयाकिशेषानुपरुञ्षेश्च ॥ 
1 ष्वणि पथ 

1 आसन्नमभिष्शातीत्यन्वयः (र). 2 यज्ञाभिधानाज्नाढृत्तिम॑च्रस्य भरद्वाजो 
तेश्च (स, 3 वचनानुग्रहाच्च (सु. पु). “द्दियं यद्थिवीमत्येवं (यु, रा), 
5 नानामभिमरे-घ. 
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(भा) अञ्यानं ` सहाज्यस्थालीकानामाभेमशनं सवाणि हर्वीषीति 
वचनात् ॥ 
(घृ) योनः कनीय इह कामथाते अस्मिन् यज्ञे यज- 

मानाय मयम् । अपतमिन्द्राी युबनाज्देतामहं 
प्रजां वीरवतीं बिदेयल्येन्दाभ्म् ॥ ६ ॥ २०।।७३८॥ 
[मन्त्रस्य सायारण्यनिवोहः अभिमाने विरोषश्च| 

(घ) ममाग्ने वर्चो विहयेष्वस्त्वित्यसुबकिन सर्वाणि 
हवी ्यासन्नान्यमिमृशेदश्भि्वां ॥ ७॥ २१॥ 
| ७२९ ॥ 

(सू) चतुरतरा पौणमास्यां हवी ष्यासन्नान्यभिमृशे- 
स्प्रजाकामः पञ्चदोत्राऽमाबास्यायां स्वगेकामो 
नित्यवदेके समामनन्ति ॥ ८ ॥ २२॥ ७४०॥ 

अष्टमी खाण्डेका ॥ 

(भा) रेन्द्रामविकाराणामूहनामिमशषनम् । ससुच्येनाभेम्चं 
सर्वेषाम् +| उक्तत्वात् ॥ 

इति श्रीमदपस्तम्बश्रौतसूतरषठु धूतेस्वामिभाष्यमूषितेषु 
चतुथेप्रश्च द्वितीयः पटलः ॥ 

[आज्याभिमराने पश्चभदः तद्ध तुश्च] 

) आज्यानां -बचनात्--भवाज्यमात्रेण सहेति केचित् प्रधान- 
घमेत्वात्। तस्यापि नेति केचित् । सर्वेषां हविषामुत्तराषात् 
सर्वेभ्यो हवि्यं इडां इति निर्देशे आज्यव्यर्तिरिक्तानमिवोपादनात् ॥ 

[साधारण्यादिदेतः अध्िमरीन तस्तरेणापि काचित् 

एन्दरतने-शनम्-- समवेतदेवतामिषायित्वात् । 
सयुच्चये-युक्तत्वात्--मच्राणाम् । अभिमशनावृत्तिश्च । न च 

विकल्पः ॥ 
1 साज्य (सु. पु). > उैनाभेम्नं वैमृघस्यापि (र). 
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(घ) दचचदहोतारं बदेत्पुरस्वात्साभिधनीनाम् ।१।१॥ 
।। ७४१ ॥ 

[दरशषोत्रादनाम्किनिणौयकम् | 

(भा) दशहोत्रादयः पुरम्तादुपरष्टादिति यस्य चोन्ते तस्याङ्गम् ; 
(घ) अङ्गिरसो मास्य प्रातरनवाकैरवन्त्विति सामि- 

धेनीनां ` प्रतिपदि जपति ॥ २॥ २॥ ७४२॥ 
(भा) प्र तेपत्-आरम्भः । तत्र सङ्चत् ॥ 

(घ) अनूच्यमानासु दशहोतार व्याख्यायोच्छुष्मो 
अग्न इति समिष्यमानम् । समिद्धो अभरिराहुतः 
स्वाहकृतः पिपत नः। स्वगा देवेभ्य इदं नम 
इति समिष्द्रम् ॥ ३ ३।॥ ७४३॥ 

(मा) समिध्यमानं समिद्धामिति चाऽययाभेमच्रभम् | 

(ब्र) विहन्येः चतुर्होतृपञ्चहातृस्यामपि तन्त्रेणाभिमशनं यथा- 
संभवम् ॥ ६६॥ 

इति आपस्तम्बश्रोतधूतंस्वामि माष्यतत्तौ चुय्र्च द्वितीयः प्रटलः ॥ 

[माष्यदरदितचोदनोदादरणम्| 

दकषदोत्रा-तस्याङ्गम्--> यथा पुरस्तादनूयाजानाशुपरिशिद्े- 
+ त्यवमादि ॥ 

[समिध्यमानवत्यानिव््तिः पक्चान्तर च 

समिध्य- तरणम् --समिध्यमानवतीसमिद्धवतीम्यामुपरक्षि--- 
त॒स्यामेरमिमन्रणम् । ? प्रतिपज्पोत्तरकारु विधानादेव सिद्धे समिद्धय- 

1 प्रथमायाख्चि आरम्भे वा (र). > अनुमन्त्रयत इति देषः उपतिष्ठति 

इति वा (स). 3 यथः पुरस्तात्सामिधेनीनां पुर-घ. “द्रेति च-ध. 5 उत्तरकालं 
विधानदेव-घ. 
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(घ) ` मनोऽपि प्राजापत्यमिति स्रोबमाधायंमाणम्॥ 
॥ ४ ॥ ४ ॥ ७४४ ॥ 

(घ) सुच्यभ्मन्वारभ्य वागस्यन्द्रीत्यजुभन्त्रयते ॥ 
॥ ५ ॥ ५ ॥ ७४५ ॥ 

(सू) देवाः पितरः पितरो देवा योऽहमस्मि स सन् 
यज्ञे यस्यास्मि न तमन्तरेमि खं म इष्टथ्खं दत्त 
खं पूते खंड श्रान्तः सं“ हुतम् । तख मेऽभनि- 
रुषद्र वायुरूपश्राताऽऽदित्योऽनुख्याता दौः 
पिता पृथिधी माता प्रजापतिबन्धुये एवासि स॒ 
सन् यजे इति होतृप्रबरेऽध्वयुप्रबरे च ̀  प्रविय- 
माणे ॥ ६ ॥ & ॥ ७४६॥ 

[देवा दत्यादिमन््रप्रच्त्तिनिचत्ती पश्चान्तर च] 

(भा) देवाः पितर इति प्रवराङ्गम्। अतस्तनिवृत्तो निकृतिः । सीद 
होतरित्यत्राप्यशनिवृत्तिः । केचिनिवर्तिः ॥ 

(रु) मनं समिद्ध इति पुनरुपादानात् । अतस्तयोरमावे निवतेते । 
केचिदनिबृ्तिरिति ॥ 

[देवा श्त्यादेर्निचुस्यनिच्रत्तिदेत् | 
देवाः पितराः-प्यनिव्रात्तिः--प्रवरका्यकरत्वात्तस्य । 
केवित्तभनिष्रात्तिः--सीदहोतरितयत्र । 

| 1 पं 

1 आघारमनुमनच््रयत इति रेषः (₹). 2 आवघारयितुरन्वारम्भ एवाघारान्वा- 

रभ्भः । अनुमच्रणवचनमन्वारम्भार्थोऽयं मन्त्रे इति मराङ्कीति (र), ° जपतीति 

शेषः। प्रवरस्थानापन्नोऽपि सीदहोतरित्यत्न गो्रधिसबन्धाकीतैनात् नायै जपः। 
योऽहमस्मि ससन् यजे यस्यास्मि न तमन्तरेमि इति लिक्गाजुसारात् (र). ५ केचित्तु 
नि-क ख. ग. 
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(मा) यस्यास्मि न तमन्त रेमीति वैरिङ्गयात् ॥ 

(घ) ° चतुर्होतारं व्याख्याय वसन्तमृतूनां प्रीणामी- 
त्येतेः प्रतिगन्तरं प्रयाजान् ` हुत हुतम् ॥ ७ ॥ 
॥ ७ ॥ ७४७ ॥ 

[चतुर तुरङ्ञिभिर्देराः] 

(भा) चतुर्होता प्रथाजाङ्गम् | 

[प्रयाजाद्ययुमन््णे विशेषः] 
प्रयाजानूयाजाज्यमागस्विष्टक्ृदनुमन्रणानि तत्रेण वरुणप्रघासेषु ॥ 

घ) एको मका तख योऽखाच् दे्टियं च वयं 
दिष्मो द्वौ मम दे तस्य त्रयो मम॒तिस्चस्तख 
चत्वारो मम चतस्रस्तख पश्च मम न तख किश्चन 
योऽसान् दष्ट यं च वयं द्विष्म * इत्येतेवां 5 प्रति- 
मन्त्रम् ॥ ८॥ ८ ॥ ७४८ ॥ 

[निल्रत्तिपश्चारायविवरणमस् | 
भ 

(ब्र) यस्यास्मि-ङ्गम्--यस्य ऋषेः संतानजोऽसि तं नातिक्रामा- 
मीति संकीतेनात् । साद होतरिति ऋषिकातंनाभावाक्ेवत्तिः ॥ 

[अदुमन्रणावसरः] 

चतुर्दोताप्र-षासेषु-मतिपरस्थातुः पशादनुष्ठानेऽपि तदुत्तर- 
कारु तत्रेणानुमन्रणम् ° हुतमिति 'भूतनिर्देशात् ॥ 

1 रेमीति लिङ्गात् क. ख, ग. रेमीति वैलभ्यात् ग. ° सवप्रयाज- 
शोषश्वतुदोता । अतो न प्रतिप्रयाजमावतेते (रु). ॐ येोऽस्मानित्यदेः सवेत्रालुषज्गः 
(ख). 4 इत्येतश्च-ख. 5 इुतंहुतं अनुमच्रयत इत्यन्वयः (र). ॥ टानात् 
उत्तरका. ध. 7 हुतनि,. घ. 
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[चतुर्होत्रा खह पको ममेत्यादेव्यवस्थायां पक्चमेदः] 

(मा) ` वेत्युक्ते विकल्पो होत्रायाजमानयोरपि । समुच्चय उपदेशः | 
(घर) अश्रीषोमयोरहं देवयज्यया चक्षुष्मान् भूया- 

समित्याज्यभ्भागो ॥ ९॥ ९ ॥ ७४९॥ 
(घ) 3 विहूतासुमन्त्रणौ बा ॥ १०॥ १०॥ ७५०॥ 
(भा) विहृतानुमनत्रणो--विमक्तानुमत्रणो वा । 
(घ) अभिना यज्ञश्वक्षुष्माच् अभ्ेरहं देवयज्यया चक्षु 

ष्मान् भूयासम् । सामेन यज्ञशक्षुष्मान् सोमस्याहं 
देवयज्यया चश्षुष्मान् भूयासमिति “ विहृत ॥ 
॥ ११॥ ११ ॥ ७५९॥ 

(सू) › पञ्चहोतारं बदेत्पुरस्ताद्धषिरवदानस्य ॥१२॥ 
| १२।। ७५२ ॥ 

[भाष्यदरितमतिभेदाधिवरणम् कचिद्धिकद्पस्येचेष्टता च] 
(र) वेस्युक्तं-नयोरपि--होत्रायाजमानेषु समुच्चय शइच्युक्तेऽपि 
विहृतानुमन्रणो० वा । एतस्य सूक्तस्य षटूसवं वेत्यादिषु विकल्प एव ॥ 

[उपदेशमते सवे समुच्चयोपपत्तिः] 

सथुचय-उपदेशः-दोत्रायाजमानेश्ष्वित्यविशेषण सर्वत्र 
वचनात् वाशब्दस्य चशब्दाथेतवेऽप्युपपत्तः ॥ 

1 जमिनिना तु द्वादशे तृतीयान्त्थाघकरण होच्राणां विकत्पमासङ्कय समु. 
रयः स्थापितः। चतुर्थं याजमानानां समुचय; स्थापितः । वेत्यर्थोक्तविकत्पे होत्रा- 

ग, वेत्यक्तेविंकल्पो (सु. पु). 2 हुते अञुमच्रयत इति दाषः (र). 3 विहृतं 
व्यस्तमनुमच्रणं ययोस्तौ । (ख). ५ यदां विहृतौ तदा आभ्थां प्रथगनुमच्रयितन्यौ 

(स). ¢ सवेहविर थैः पश्वहोता न तु प्रयकमावतंते कीप्साभ वात् (र). 6णंवा. 
7 सूत्रस्य. 5नघु समुचय इय विशेषवचनात् वारा-घ, 
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[प्चदोतुस्तन्जताहेतः द्टान्तश्च] | 
(भा) हविरङ्गं॒पञ्चहोता तन्त्रेण वा अमध्यवर्तितखात् । ` उपसत्सु 
धुतरहमण्यावत् ॥ 
(सू) अग्नरहं देवयज्ययान्नादो भूयासमित्यसिय 

हुतमयुमन्त्रयते। दब्धिरसीत्युपां्थाजं > अभ्री- 
षोमयोरित्यभरीषोमीयं इन्द्रापियोरित्येन्द्रागरं इन्द्र- 
स्यत्येन्द्रं सानाय्यं महेन्दरस्येति माहेन्द्रं अभे- 
र्स्विष्टकृत इति सौविष्टकृतम् ॥ १२॥ १३।।७५३॥।। 

[उपांडुयाजसामा्ये दन्धिमस्चः, 

(भा) दाभ्विरसप्युपांशुयाजमर्माषोमीयमपि । 

[अङ्गताफलम् || 

(वु) हाविरङं पश्चहोता--अतः प्रति्विरावृतिः 
[तन््त्वनिवांहः] 

तन्त्रेण बा अमध्यवतित्वात्- परस्ताद्धविरवदानस्येति पुर- 
स्ताक्कारस्य सवसाषारणत्वात् तत्रतोपप्तिः । अमध्यवर्तितवात्-मध्य- 
वर्तित हि भ्पेस्यात्तरस्य वा नियतस्स्यात् ॥ 

[इश्नान्ते सगमनम् | 

उपसत्सु सुत्रह्मण्यावदिति--यथाऽहगेणेषूपसत्काठ्लुत्र- 
हण्यायामेतावदहे* सुत्यामिति सवंसाघारणसु्यानिर्देशस्तत्रेण. 
घुब्रहमण्या ° तु तत्र स्यात् (११-२३-२१) इति मीमांसकमतत् 
तद्त्यश्चहाताऽपि ॥ 

[उपांद्ययाजसामान्यविषयत्वनिवीहः मन््रान्तरङृत्य च] 
क 

द् श्धिरसि-यमपीति -- देवताविशेषानपेक्षमेबोपांहुयाजज्ञ- 
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(सृ) पुरस्तात् ` स्विषटकृतोऽन्यदेवतान्येके समा- 
मनास्ते ॥ १४ ॥ १४॥ ७५४ ॥ 

नवर्मा खण्डिका ॥ 

[शाखन्तसयपाट देवतायां धिदाधः। 

(भा) अभररिस्वष्टकृतोऽहं दवयज्ययेत्यस्य पुरस्तादन्यदेवतानां पाट- 
दशाखान्तरे। तानि हविरविशेषमनपक्ष्य भवान्त] 

(घ) > इन्द्रस्य वैमृधस्याहं देवयञ्ययाऽसपललो 
वीर्यावान् भूयासमिन्द्रस्य त्रातुरदै देवयज्यया 
१न्रातो भूयासं द्यावाप्रथिव्योरहं देवयज्ययो- 
मयोरछोकयोर्रध्यासम् भूमानं प्रतिष्ठां गमेय- 

, मिव्येके । पूष्णोहं देवयज्यया प्रजामेषयि प्रजया 
पदयुभिस्सरस्वत्या अहं देवयज्या वाचमन्नाचं 

भक 

थि 

(ब) तया दब्धिरसीयस्य विहितत्वात् । अ्नीषोमयोरिवयस्य लो- 
धाथता ॥ 

४५७ 

[भाष्यदरितयथाषिङ्खत्वापपादनम्| 

अभेः स्विष्ट-मधन्ति-- अन्यदेवतानामनुमन्त्रणानां पठः । 
तानि--अनुमन्त्रणानि । यथालिङ्गं वैकृतीरति दवता्रोषाश्ड्न 
विनियुक्तत्वात् ॥ 

" अर््'षोमीयेऽप्युपां्याजे दन्धिरसीत्येव मच्रः । दाभ्धरपील्युपांद्यधाज- 
भिति वचनात । न च लिङ्गविरोधः : यगाभिधानात् (ख). 2 प्रकृते हुतातुमन्र- 
णसमाम्नाये सवछन्मन्तरत्पूवं॑प्राकृतीभ्योऽन्येदेवतान्यपि वक्ष्यमाणानि यजूषि 
एके शाखिनस्समामनन्ति (र). तानि तु म्रक्रते असंभवात् प्रकरणं बाधिता 

तद्िज्गाजुरोधेन विकृतिषु निवेरायितन्यानि (र). 5 च्राता-क. 
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(घ) पुषेय विश्वेषां देवानामहं देवयज्यया ब्रणिस्वा- 
युज्यं गमेयमर्यम्णोऽहं देवयज्यया स्वर्म॑लोकं 
ममेयं अदित्या अहं देवयज्यया प्रप्रजया पञ्चभिश्च 
जनिषीयेन्द्रस्यन्द्रियावतोऽहं देवयज्ययेन्दरिया- 
व्यन्नादो भूयासमिति ` यथारिङ्खं॒वैकृतीः॥ 
॥ १ ॥ १५॥ ७५५ 

[इन्द्ियावत आज्ननफरम् ] 

(भा) रनद्रामविकारलादिद्धियावत्सिद्धेः पाटो मन्रत्वार्थः ° उडश्वेद- 
मन्नस्स्यात् ॥ 

[वैमधस्य विकृतित्वं तत्फं च] 
विद्कतो भवा-+ वैकृत्य: । वेगृषोऽपि विकृतिः । अतः परियेगत्या- 

ज्ञायते ॥ 
"न~~ "न ~ 4 चन "4 ण न 0 म न ~ "~ ~~~ ˆ~ ~~न (न 

[इन्द्रियावत आद्चानफरोपपत्तिः। 

(ह) रेन्दराग्र-त्वाथः-स्यात्--इन्द्येन्दियावत इत्यस्यनद्रा्- 
विकारत्वादन्दरियाव्यन्नाद इति सिद्धे पुनः फाठो मन्तरत्वाथेः उहश्वेदमच्र- 

स्स्यात्। अतत एषां जेषे यनुर््ँषभरायाश्चत्तम् । एषां वेकृतानां मन्त्रत्वात् 
यथाशिङ्गं वेङृतीरिति । विष्ेतौ भवा वैढृती-- वेश्ृतीर्देवता 
जभिधायानुमन्त्रणम् ॥ 

वैय॒भोऽपि-साघयते--यचपि पोणेमास्थङ्कम् ; तदथ वैकृत- 
मम्नमणे पाठः ॥ 

1 एतैरयथालिङ्ग वेकृतीर्देवता इष्टा असुमन््रयत इत्यथः । एवत्र एषां परत्यक्चसमा. 
कि ऋ, प्रानात् स्ेष्वप्येतदेवस्येषु हविष्षु हविस्सामान्यविरोभेषु एतन्यवानुमच्रणानि भवान्त 

- ने प्रछ्ृतान्यूह्यन्ते (र). 2 सिद्धेः. ध. 3 उदहश्वैव † 4 वेकृतदेवतामिधायकालु- 
मन्रणम्-घ, 7. वैहृतीरदेवता अभिसंबाया (सु. रा.) 11. उ्दंव्ताभिषाय- 
कायुम (धा), 
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(सू) अग्निमां दुरिष्टास्पात्विति प्राशिप््रमवदीय- 
मानम् ॥ २॥ १६ ॥ ७५६॥ 

(घ) - सुरूपवषवणे एहीतीडाम् ° ॥२।१५७॥ ७५७ 
[इडाभिमनच्णदशा शओ्ओताहरणरूपे पक्षान्तरं च] 

(भा) युरूपवेषेवणं णहीतीडामवदीयमानाम् । तामाहियमाणाभमित्य 
स्ततिरेवाऽऽहरणमिडायाः । केचिद्धक्षायाहियमाणायां विकल्पमिच्छन्ति। 

|वरुणप्रघासष्वनूह इडामन्यस्य 

देव्या इडाया अभिधानात् इडाद्वितेऽप्यनूहो वरुणप्रघासेषु । 

(च) भूयस्येहि श्रेयस्येहि वसीयस्येहि चित्त एहि 
दधिष एदीड एहि छूनृत एदीतीडाया उपा“गृपहषे 
सप्र दे*वगवीजपति चिदसि मनासि धीरासि 

_ -मच््रस्येडाविधयत्वहेत | | 

ब) सुरूप-यमानाम् इति-मङृतत्वेनानु षङ्गत् । 
[उत्पत्तेराहरणरूपतोपपात्तेः। 

तापाहि-डायाः-- उत्पत्तिश्चावदानं तदवाहरणम् | 
केचिद्ध-च्छन्ति--दडाघेनुरित्यनेन  मन्त्रेणाहरणर्ूपेणेव 

चोदिताहरणस्य विधमानत्वात् ॥ 
[भाष्यदरितानूहदहेतुविवरणम् ] 

देन्या-सेषु-ृष्िवां ` इडेति वृष्टयार्ददवतेडामिधानात् 
वरुणप्रासेषिडाद्रव्यद्वितवेऽपि देवतामेदामावाक्षडि एहीत्यादीना- 
मनूहः ॥ 

1 हविगेणादवदनिऽपि, सदेव, मन्त्रः यथा चेवं तथा ब्रह्मते व्याख्यातम् 
(२). ¬ अवदीयमानामिलयनुषङ्गः। सङृद्त्रापि मनः पूर्ववत् (र).  आहयमा- 
णाम्-ञ्रावदाय दोतृसमाषमानाीयमानाम् इमि सायणभाष्यम् । +देवगव्यभिधायिनो 
म्रा देवेगव्य इत्युच्यन्ते तथा मनुष्यगन्यः (रु). 5 नाजुगततवात् (सु. र). 
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(सू) रन्ती ' रमतिः घ लुस्छनरीत्युचैरुपहवे सश्च मादुष- 
गवीः । देवीरदेवेरभिमा निवरतष्व स्योनास्स्यो- 
नेन धृतेन मा सयुक्षत नम ` इदयुदं भिषगुषित्रहा 
यदद सथुद्रादुदचननिव ' सचा शरम ° विप्रस्य 
तिष्ठति शङ्खभिदैशन्निति च ॥ ४॥ १८ ॥ ७५८ ॥ 

(स॒) उप्यमानायां “ वायविडा ते मातेति होतार 
मीक्षमाणो वां मनसा ध्यायेत् ॥५॥ १९॥ 
॥ ७५९ ॥ 

[चायामनसा ध्याने पश्चभदः। 

(भा) वायाकिडा ते मित्यस्यैव ध्यानम् । उपदेशोऽधिकं वायुष्टे 
वत्स इति ॥ ॥. 
(सू) सामे ऽसल्याच्चीरित्याशीष्षु। आश्लीमं उरज- 

मिति च“ ॥ ६ ॥ २०॥ ७६० ॥ 

[भाष्यदर्दितभ्यानमन्रपश्चद्धयतिवरणम् ] 

ज) वायिडा-ध्यानमू--वायावेडा ते मतित्युच्यमानावस्थाया- 
मेव वायोध्योनम् ॥ 

उपदेशो-त्स इति--वायुवेस्सो यहत्यिपक्रम्य वायु मनसा 
ध्यायेदिति निर्देशात् बायोवेत्सरूपत्वानिदेशेनाभिष्यानं कर्तव्यमिति 
ब्रायकडा ते मातेत्यस्मादाषकं वायुष्टे वत्स इति ध्यानमिद्युपदशः ॥ 

ग 

[ क ०१ [ऋ 

1 रमतिस्सूनरी {-क. इदसुपदं क. ख. 3 विप्रेऽभितिष्ठति-क, 

+ वाध्विडति.-क. वायवं इडा-ख. वायो वत्सभूतस्य ते इडा मतेति भ्यानप्रकार- 
विधिः न तु मचः तथा व्रह्मणे व्यक्तत्वात् ; ° वायुवैत्स ̀  इति प्रय वायुं मनसा भ्यये- 
म्मत्रि वत्समुपावसजतीति ` (र). 5 सदयाश्चीरित्याशीम-ख. 5 जपतीति शेषः । 
अयं च जपः संमेष्टिष्वपि भवत्येव । एकस्या आरिषो विद्यमानत्वात् ! तत्र तु 
अस्मास्विन्द्र इन्दिथमित्यादि निवतेते (स). 
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(द) इडाया अ देवयज्यया पञ्चमान् भूयासमितयु- 
पदृताम् । इडा भेलुस्सहवत्सा न॒ आगादूजं 
वहाना पयसा प्रपीना । सानो अन्नेन हबिषोत 
गोमिरिडाम्यस्माः आगादिति मक्षाथाऽऽ- 
हियमाणाम् ॥ ७।॥ २१।॥७६१॥ 

(घ्र) . उक्त इ्डामक्षो ° मार्जनी ° च ।८॥२२।।७६२॥ 
[पुनाषंहितमन्रविषये भ्यवस्थापक्षमेदः] 

(भा) उक्तस्य याजमानस्य कस्यविल्पुनरनुक्रमणा्यन्नानुक्ान्त 

तसपवसच्याजमाने न * वक्तव्याभेति केचित् ॥ 
[श्रवसतो न भक्षादि 

न वसेवमिडमक्ष्येषसेस्कारोऽपि । अता मक्षामावान्निवरवते 
प्रवसतो भक्षमन्रः । ऽमाजेनं च इष्टसंष्कारः अतो निवर्तेत 
7 माजेनम् । परेषाः प्रत्यगाशिषो न भवन्त्यन्वाहार्यदानं च ॥ 

[पुनरयुकमणस्थटप्रदशेनेन भाष्याथः] 
(ब). उक्तस्य याज-पिति केचित्-आध्वयेवोक्तस्य भक्षणमब्रस्य 
पुनविधानात् पुनवैचनेरनुक्रान्तानां प्रबसचाजमाने प्रयोगामाव इति. 
केचित् ॥ 

[परधसतो भक्चाद्यभावोपपान्िः] 

न त्वेवमिडाभक्षः-न्वाहायंदानं च-वृष्टयादिदेवतासबन्षेना- 
दृष्टत्वे ह विदशेषपतिपत्िसेस्काराथेतया प्रयुक्ततवाहविममिरेव सर्व. 
शेषभक्षणं कतेव्यम् । प्रबसतस्तु यजमानस्य भक्षाभावात् मघ्रोषः 
प्राप्तः । माजेनं च दष्टसंस्कारः--मक्षयिवृंस्कारः अतो निवत 
माजेनं मन्त्रश्च । प्रेषा: प्रत्यगाक्िषो न भवन्त्यन्वाहायंदानं च प्रवसतः । 
1 त 1 17 8 त 7 ष 111 

1 उमयत्रालुमच्रयत्त ईति शेषः (र). भक्षो भक्षणम् । ? माजेनी- 
शब्देन माजेनं लक्ष्यते तदुभयसुक्तमाध्वर्य॑व एवं यजमानस्यापि ; तन्नेदनीं विस्मतै- 
व्यम् (र). “न कत्तन्यामिति-घ. 5 माजेनं दष्ट (मु. रा.) 6 निवतेते (मु. रा). 
1 तेत । प्रेषाः-घ. 5 मांजनमन्रस्य च धुनः-क, घ, 
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(भा) अत एवविधानामपि प्रयोगः प्रवसद्याजमाने कथं स्यादिति 

पुनरनुक्रमणम् ॥ 

(सू) ब्रघ् पिन्वस्व ददतोमे मा क्षापि इबंतो 
मे मोपदस्रदिशणं क्टभरिरमि दिशे मे कल्पन्तां 
कल्पन्तां म दिशो दैवोश्च मानुषीश्वादारत्र म 
कल्येतामधेमासा मे कल्पन्तां मामा मे कस्पन्ता- 
मृतवोा मे कल्पन्ता* संवत्सरो मे कल्पतां 
क्टृधिरसि कस्पतां म इति बर्हिषि पुरोडाशमासन- 
माभि "मृशति ॥ ९।॥ २३। ७६३॥ 

ददामी खाण्डका ॥ 
[की 

(0 04, ^) 

(सू) अथेनं प्रतिदि्यं ° व्यृहत्याश्चानां त्वाशपाङ- 
स्थश्चतुर्यो अमृतेभ्यः । इदं भृतस्याध्यक्षेभ्यो 
विधम हविषा वयम् । ब्रध्न पाहि भजतां मामी 
भाग मा भागां भक्त निरभाग मजामः। अपः 
 स्पिन्वोषधीजिन्व द्विषात्पाहि चतुष्पादव. दिवो 
वृष्टिमेरय । बाह्मणानामिद हषिस्सोम्यानाः 
सोमपीथिनाम् | निभक्तो जाह्णो नेहाब्राह्मण- 
स्यास्ति: । उपहूतो दयोः पितापमां योः पिता 

नधन ० --- = म  -भ०-न > ~~ ~~~ ~ ~~~ 

(घु) अत एवं-क्रमणम्--उ (एवमथमु)क्त इडाभक्षां माजन च 
उच्छः प्रषः अन्वाहायस्य च दानामात ॥ 

~~~ ~~~ 

(= [8 1 ` 1 

1 चतुधो कृत्वा सहनिहतं पुरोडरा मन््रणामिख्राति (र). 2 ब्युहूति- 

विभज्य गमयति सङ्ृदुक्तेन मन्त्रेण रू. ° सीध्युपूतो ?-के 
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(घ्र) इडाया अहं देवयज्यया पश्चुमान् भूयासमित्यु 
पदूताम् । इडा धेचुस्सहवत्सा न॒ आगाद 
दुहाना पयसा प्रपीना । सा नो अन्नेन हविषोत 
गोभिरिडाभ्यस्माः आगादिति भक्षायाऽऽ 
हियमाणाम ॥ ७।॥ २१।॥ ७९१॥ 

(घ्र) . उक्त इडामक्षो ° मार्जनी ° च |॥८॥२२।।७६२॥ 
[पुना्ीहितमश्चविषये उ्यवस्थापक्षभेद्ः] 

(भा) उक्तस्य याजमानस्य कस्यविद्पुनरनुक्रमणायन्नानुकान्त 

तत्पवसद्याजमाने न * वक्तम्याभेति केचित् ॥ 
[प्रवसतो न भक्षादि) 

न तस्वेवमिडाभक्षश्शेषत्तस्कारोऽपि । अतो भक्षामावाननिवर्तते 
प्रवसतो भक्षमन्रः। °माजनं च दृष्टसंस्कारः अतो निवत् ९ 
7 माजेनम् । वेषाः प्रत्यगाशिषो न भवन्तयन्वाहार्यदानं च ॥ 

[पुनर्युक्रमणस्थलप्रदशेनेन भाष्याथः] 
रु) उक्तस्य याज-मिति केचित्-आध्वयेवोक्तस्य भक्षणमस्य 
पुनर्विधानात् पुनवैचनेरनुक्रान्तानां प्रवसथाजमाने प्रयोगामाव इति 
केचित् ॥ | 

[परघसतो भक्चाद्यभावोपपान्तिः] 
स्वे भ हायंद् ¢ 4 ख् छथ दिः सक 

न त्वेवमिडामक्षः-न्वाहायेदानं च- वृ्टयादिदवतासबन्षेना. 
दृष्टाथेते ह विदसेषपतिपततिसस्काराथेतया प्रयुक्तत्वादलिभिरेव स्व. 
शेषभक्षणं कतम्यम् । प्रवसतस्तु यजमानस्य भक्षाभावात् मत्ररेपः 
प्राप्तः । माजेनं च टृष्टसंस्कारः--भक्षयितुसंस्कारः अतो निवर्ते 
माजेने मन्त्रश्च | प्रेषा: प्रत्यगाशिषो न भवन्त्यन्वाहार्यदानं च प्रवसतः । 

1 उमयत्रायुमच्रयतत इति शेषः (र). 2 भक्षो भक्षणम् । 8 माजेनी- 
सब्देन माजन लक्षयते तदुभयसुक्तमाध्वर्य॑व एव यजमानस्यापि ; तन्नेदनीं विस्मतै- 
ग्यम् (रु). +न कत्न्यमिति-घ. ऽ माजेनं दृष्ट (मु. रा.) 6 निवतैते (सु. रा) 
1 तैत । प्ेषाः-घ, $र्माजनमश्रस्य च पुनः-क. ध. 
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(भा) अत एवविधानामपि प्रयोगः प्रवस्याजमाने कथं स्यादिति 

पुनरनुक्रमणम् ॥ 

(सू) वरध पिन्वस्व ददतोमे मा क्षाधि इवंतो 
मे मोपदसदहिशं ्छभ्रिरसि दिशो मे कल्पन्तां 

करपन्तां मे दिको दैवीश्च मानुषीश्वाहयरात्र मे 
कस्पेतामधेमासा मे कल्पन्तां मासा मे कस्पन्ता- 
मृतो मे कल्पन्ता* संवत्सरो मे कल्पतां 
क्टधिरमि कल्पतां म इति बर्हिषि परोडाशमासन- 
माभि "मृशति । ९॥ २३ ॥ ७६३ ॥ 

दरामी खण्डिका \ 

(सू) अथेनं प्रतिदिशं ° व्यहत्याशचानां त्वाशापाले- 
भ्यश्तुर्यो अमृतेभ्यः । इदं मृतस्याध्यक्षेभ्यो 
विधम हविषा वयम् । बन्न पाहि भजतां भाभी 
भार्म मा भागो भक्त निरभागं भजामः। अपः 
स्पिन्वोषधीजिन्व द्विपात्पाहि चतुष्पादव, दिवो 
वृष्टिमेरय । ब्राह्मणानामिद* हविस्सोम्याना- 
सोमपीथिनाम् । निभेक्तो बाह्मणो नेदाबाक्षण- 

र 

स्यास्ति :। उपहूतो दौः पितोपमां चोः पिता 
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द्ध) हयतामभिराग्रीधादायुषे वर्च॑से जीवात्वै पुण्या- 
योपहूता पृथिवी मातोपमां माता पथिकी 
हयतामभिराभ्रीधरादायुषे वचसे जीवात्वै पण्या- 
येत्या्रीध्रभागस्य ` वेशेषिकम् ॥१।२४।७६४॥ 

[पुरोडाशस्य व्यूहनाभिमरौनव्यादेशाः] 
(भा) ` कृते भ्यूहने व्यादेश्स्तमभिग्रशति तमभिमृशेदिति प्रतिदिशं 
्युढस्येदे ब्रह्मण इत्यादिग्यादंश उपपद्यते ॥ 

(सू) ° जश्च ॒पिन्वस्वेव्यन्तर्वेयन्वाहा्थमासनमभि- 
मृ्चति । इय“ स्थाल्यमृतस्य पूणां सहस्रधार 
उत्सो अक्षीयमाणः । स दाधार एथिवीमन्तारशषं 
दिव च तेनौदनेनातितराणि मृत्युमिति च॥ 
|| २॥ २५ ॥ ७६५॥ 

[अन्वाहायीयुमन्णमन्स्थभागपदाथोंपपत्तिः) 
(भा) बहून्यपि द्रव्यण्येको भागः । तस्मादक्षिणामु ब्रघत्यस्यानूहुः ॥ 

[ब्राह्मणदद्विताभेमरशंनसमकारताव्यादेशस्य] 

(घ) कृते स्यू-पद्यते इति--आशानामित्यादि नेहातराह्मणस्या- 
स्तीत्यन्तेन व्यूहने कृते व्यादेश्चः । तममिगरृशेदिति जाह्मणे विधानात् 
तमभिमृशता व्यादेश्चः ॥ 

बदुन्यपि-स्यानूहः--विङृतिष्वप्यनेकदक्षिणासु प्रजापते- 
मांगो ऽसीत्येव ॥ 
„ उ व्यूहनमिति विपरिणामेन संबन्धः । पूर्वं॑तु व्यूहनं चु्णी भागानां 
साधारणम् । इदं चाभ्रीध्रभागस्य वैरोषिकाभेलर्थः । तत्त आश्नीध्रभागस्येति वचनात् 
इद ब्रह्मण इत्यादिषु व्यादिषटेषु भागेष्विति द्रश्व्यम्-रु. 2 कृतेव्यूहन-ड. 3 प्रथम- 

मनच्रस्यः स्त्र अविकारः भागामिधानात् । द्वितीये तु आदितः प्रदचतुष्टयस्य 
ओंदनस्थात्यभिधायिनः अन्यत्र तदभावे लोपः । सहस्रधाराक्षीयमाणशन्दयोश्च 

लिङ्गस्याविकारः उत्सविशेषणत्वात् । दषस्तु यथा्थमूष्यः (र), 
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- . [पयरशब्द घटि ताचुमखणसाधारण्यम् | 

(भा) उदकस्य पयदसब्देनामिषानादक्षीरेऽप्यन्वाहार्ये ` पयस्वा- 
नित्यस्यानिव्तिः ! दक्षिणान्तरे च पाञ्चभोतकतवात् ॥ 

(स्) ° उक्तस्सं्ेषोऽन्वाहायेस्य च दानम् ॥ ३॥ २६॥ 
॥ ७६६ ॥। 

[अन्वाहाय दानार्थयेषे पश्चमदः। 
(भा) उक्तस्संपेष इति-उमो सेपरैषौ उत्तरतः परीतेत्यपि । प्रथम इति 
उपदेशः ॥ 

(छ) एषाते अग्रे समिदित्यानूथाजिका समिध 
माधीयमानाम् ¦ यंते अग्न आद्रधीम्यहं वा 

[पयदराब्दघटिताचुमच्रणस्य साधारण्यनिवौहः) 

(ब) उदकस्य-मन््रानिवृत्तिः- क्षीरे मवतीयक इति वैकल्पि- 

कश्त्वेऽपि ॥ 

दष्षिणा-कत्वात्--अनृहः सवेदक्षिणानां पश्चभूतसमवशचात् । 
उजैस्वान् पयस्वानित्यविकारः ॥ 

[भाष्यदरितपक्षद्धयाशयः याजमानत्वनिवाहश्च] 

उक्तस्सं तेत्यपि-यथप्युक्तस्संपरष इत्येकवचनान्तम् ; तथाऽपि 

यजमान आह दक्षिणत एतेति परनियोगखूपत्वात् प्रेषत्वात् । उत्त- 

रतः परीतेति प्रतिग्रहीतृणामविशेषेणाध्वर्योरपि प्रेष्यत्वाद्याजमानलत्वम् ॥ 

प्रथम इत्युषदेश्ञ इति--यजमान आह दक्षिणत एतेति 

तत्रवोक्तत्वात् ॥ 



10 भोरामामिचिदरततिसादितभूतेस्वामिभाष्यभूषिते [ सं. ११,्. ६ 

(छ) क्िपितश्वरय् । ` प्रजां च तस्य मृठं च नीचै- 
देवा निवृश्चत । अग्रे यो नोऽभिदासति समानो 
यश्च॒ निष्टयः। इभ्मस्येव प्रक्षायतो मा तस्यो 
च्छाषि फिश्चन,। यो मां दरष्टि जातवेदो य॑ चाहं 
ष्म यश्च माम् । सषा स्तानग्ने सन्दह 
या*बाहं द्वेष्मि ये च माम् * इत्याहितायामभिम् 
॥। ४ ॥ २७॥ ७६७॥। 

(एषा त इद्यस्याच्रुत्तिः कचित् ` 
(भा) एषा ते अम्र इत्यादरततिवैरुणपघासेषु » | 
(घ) पेदिब्हिः शुतं हविरिध्मः परिधयस्सछचः । 

आज्य यज्ञ॒ ऋचो यञ्चुयाज्याश्च वषट्कारः | 
सम॒ सन्तनयो नमन्तामिभ्मसनहने हते इति 
संमागोनूहुतान् ॥५॥ २८॥७६८॥ 

(घ) सप्तहातार वदेत्पुरस्तादनूयाजानाप्रपरिषिद्रा 
॥ & ॥ २९॥ ७६९॥ 

एकादशी खाण्डका ॥ 

भय का नमिः जयन् 

[भाष्यदरिष्याच्रस्युपपात्तिः] 
(बृ) एषा ते-धासेषु--समिधमाधीयमानामित्याधीयमानसमिदमि. 
मत्रणाथत्वात् प्रातिपरस्थात्रा सामिदाधानादकवचनत्वाचावृतिः ॥ 

आमन क्क क मोन मो भिक जम का 

1 प्रजां तस्य-क. > इदं खदत्तीयपाटे न दस्यते । 8 इत उत्तरं अन्धो क 
ग.-पुस्तके. 4 बहिरिदुतम् {-क. 5 संमगाः--इष्मसंनटनानि तेषां च दतघ्व- ` 
निर्देशः इध्मसंनहने इते इति एतदस्तु हृतं तव स्वाहेति च मन्ताजुकरणादृष्टन्यः (र). 
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_ [सपघटोवजपावसरः] 
(भा) स्हाताऽनूयाजाङ्गम् ।! 

(घ) बर्हिषोऽहं देवयज्यया प्रजावान् भूयासमि- 
 -स्येतेः प्रतिमन््रमनूयाजान् इत “इतम् ॥ १।३०॥ 

| ७७० || 

(सू) ' उभौ वाजवल्यौ जपतः ॥ २॥ ३१॥ ७७१ ॥ 
[उयूहने.ऽनङ्गता तत्फलं च| 

(भा) न तु स्यृहनम्। तस्मादननृथाजेऽपि कायम् । अध्वर्योरपि जपो 

वाजवत्यादीनाम् ॥ 

(सू) वसून् देवान् यज्ञेनाऽपिप्रे शद्रान् देवान् 
यज्ञेनापिप्रेमादित्यान् देवान् यज्ञेनापिग्रेमिति 
प्रतिमन्त्र परिधीनज्यमानान् समङ्कं बर्दिविषा 
घुतेन समादि वे्वसुभिस्समरुद्धिः । समिन्द्रेण 
विश्वोभिरदेबेभिरङ्कं दिव्यं नमो गच्छतु यत्स्वहिति 

-. प्रस्तरपञ्यमानम् ॥ ३।। २२।।७७२॥ 

(ब) सष्षहोताऽनृयाजाङ्गम् - सषहोतुः पुरस्तादनूयाजानाञुपरिश- 
देति | अतोऽननूथाज न मवति ॥ 

[उ्यूहनस्य तदङ्गताप्रतिषधदहेतुः) 

न त व्यूहनम्-- इतरवनुसंभिचेत्यादि वाजवतीभ्यां व्यृहर्तीति 
समानकरवकत्वेऽपि नानूयाजाङ्ग व्यहन् अनूयाजसम्बन्वविधाना- 
भावत्-॥ 

[बाजव॑तीजपे चातुस्वयम् | 

तस्माद नन्-त्यादीनाम् --उमौ जपत इति वचनात् । 
अध्वर्योरपि चातुस्स्वर्येण व्यूह नमन्त्भयोगः ॥ 

ए 
म मवग मम वा ५०७० कोन 

(७, 10 11 क) 

1 उभयेर्याजमानाध्वयैवकाण्डयोः पाठादिति भावः (र). 
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(घ) क्षिपितश्रच् । ` प्रजां च तस्य मृलं च नीचै. 
द्वा निवृश्चत । अग्रे यो नोऽभिदासति समानो 
यश्च॒ निष्ट्यः । इध्मस्येव प्रक्षायतो मातस्यो- 
च्छषि किञ्चन,। यो मां दवेष्टि जातवेदो य चाहं 
ष्म यञ्च माम् । सवा स्तानग्ने सन्दह 
याभा दवेभ्िये च माम् *इत्याहितायामधनम् 
॥ ४॥ २७॥ ७६७॥ 

(पषा त इत्य स्याचत्तिः कचित् | 

(भा) एषा ते अम्र इत्यावर्तिवेरुणप्रघासेषु ° || 
(घ्र) वेदिबेष्िः श॒तं हविरिष्मः परिधयस्सचः | 

आज्यं यज्ञ कचो यज्रुयाज्या्च वषट्काराः | 
सम॒ सन्तनयो नमन्तामिष्मसंनहने हते इति 
संमागोनूहुतान् ॥५॥ २८॥७६८॥ 

(घ) सप्हातार वदेत्पुरस्तादनूयाजानाघ्रुपरिषादा 
| ३ ॥ २९ ॥ ७६९॥ 

एकादसी खाण्डका ॥ 

पीन मयय १५-का०५७४ 9म, 

[भाष्यद शिष्याच्रस्युपपात्तिः] 
(बृ) एषा ते-धासेषु--समिधमाधीयमानामिल्याधीयमानसमिदभि. 
मन्रणाथत्वात् प्रतिपरस्थात्रा समिदाघानादेकवचनत्वाचावर्तिः । 

~~ ~---*~---~ ----- ~~ ~~ 

1 प्रजां तस्य-क. 2 इद् शट्रदत्तीग्रपे न दृक्यते। ॐ इत उत्तरं म्रन्थो ठंघ्च 
ग. पुस्तक. “बहिददुतम् {-क. 5संमार्गाः--इष्मसंनहनानि तेषां च हतत्व- 
निर्देशः इध्मसंनहने हृते इति एतदस्तु हृतं तव स्वाहेति च मन्ताजुकरणादृष्टन्यः (र) 
¢ सप्तोतुरनूयाजा्गत्वात् अनभूथाजे उदनीये न भवति (स) 
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. [सक्तदोव्जपाकसरः) 
(भा) सप्हाताऽनूयाजाङ्गम् ॥, 

(स) बाहषोऽहं द्वयज्यया प्रजावान् भूयासमि- 
त्यते; प्रातमन्त्रमनूयाजान् इतइुतम्। १।।३२०॥ 
|| ७७० | 

(सू) ` उभो वाजवत्यौ जपतः ॥ २॥ ३१॥ ७७१॥ 
[उने ऽनङ्गता तत्फर च| 

(भा) न तु व्यृहनम्। तस्मादननूयाजेऽपि कायम् । अध्वर्योरपि जपो 
वाजवत्यादीनाम् ॥ 
(सू) वसून् देवान् यज्ञेनाऽपिप्रे रान् देवाच् 

यज्ञेनापिप्रेमादित्यान् देवान् यज्ञेनापिप्रेमिति 
प्रतिमन्त्र परिधीनज्यमानान् समङ्कां बर्हिहीविषा 
घुतेन समादि वेवसुभिस्पमरुद्धिः । समिन्द्रेण 
विश्वभिर्दवेभिरङ्कं दिग्यं नमो गच्छतु यत्स्वाहेति 

- . ्रस्तरमज्यमानम् ॥ ३।। २२ ॥ ७७२॥ 

(ब) सहोताऽनूयाजाङ्गम् - सपदोतुः पुरप्तादनुयाजानाञुपरि- 
देति [ अतोऽननूयाजे न मवति ॥ 

[व्यूहनस्य वदङ्गताप्रतिषेधदेतुः] 
न तु व्यृहनम्--इतरावनुसाभियस्यादि वाजवतीभ्यां भ्य॒हतीति 

समानकतृकसेऽपि नानूयाजाङ्गं व्य॒हनम् अनृयाजसम्बन्वविधाना- 
भावात्-॥ 

[बाजवतीजप चातुस्वयम्। 

तस्मादननू्-त्यादीनाम् --उमौ जपत इति वचनात् । 
अध्वर्योरपि चातुस्स्र्येण व्युहनमन्नभयोगः ॥ 
नन कम०० भ {1 

का उक जज क 1 1 1 9 

1 उभयोर्याजमानाष्वयैवकाण्डयोः पाठदिति भावः (र). 
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(घ) अग्ररहठाजजेतिमनूजेषमिति यथालिङ्ग ॒घक्त- 
षाकदेवताः ` ॥ ४।॥ २३ ॥ ७७२। 

[उलजित्युपस्थाने मतिभदः] 

(भा) उपांञुदेवताया नोजितिरपखिढठात् । तथाऽज्यपानाम् । उपांशु 
देवताया एवोज्ितिनांज्यपानामित्युपदेशः ॥ 

(सू) यदा चास्य होता नाम गृह्णीयादथ त्रूयादेभ्मा 
अग्मन्नाशिषो दोहकामा इति ॥५।।२४॥५७७४॥ 

(सू) *सा मे सत्याश्चीरदेवान् गम्याञ््टाज्ष्टतरा 
^ पण्यात्पण्यतराऽेडता मनसा देवान् गम्या 
ज्ञो देवान् ° गच्छत्वदो म आगच्छत्विति प्क्त- 
वाकस्याद्चीष्षु यत्कामयते तस्य नाम गृह्णाति 
॥ & ॥ ३५॥ ७७५ ॥ 

[उपांश्ुदेवताया उलजित्युपस्थानसमर्थनम्] 

(र) उपांश्ुदे-त्युपदेशच इति--अपटितत्वेऽपि दशंपृणेमासयेरिवं 
देवतानां यजमान उज्जितिमिति सवेदेवतानामाधिशेषनिर्देगात् यथा- 
रिङ्ग सुक्तवाकदेवता इति सूत्रकारवचनाच्च उपांड्ुदेवताया अष्यु- 
जितिः । आज्यपानां खप्रघानत्वादपरिपटितत्वाच्च नित्रृतिः ॥ 

नि 8 11 ए श 1 

1 सूक्तवाके कीर्तिता देवताः । ताः तष्ङ्गाभिरूजितिभिरपतिष्ठतेऽनुम््यते. 
वा । यथालिङ्गमिति समाम्नायसिद्धानां मनच््राणां लिङ्गवशन विनियोगात् अनाश्न- 
ताया <पांशुदेवताया आज्यपानां च नोजित्युपस्थानम् । अथवा तन्मन्त्रयोरपि 
साखान्तरीयः पठोऽनुमीयेत निर्वापादिष्वेवेन्द्राममन््रस्य । ऊतः १ सूक्तवाक- 

देवता इ्यविदेषवचनात् । सत्याषाढवननाच~(रु). 2 सोमेष्टिघं आशिष एकत्वात्. 

एयमगन्नाक्शीदोहकामित्यूहः (र). > अवित एवायं मन्त्रः सेोमिष्टिष (शो. 
« पण्या पण्यतरा-क. ° गच्छतु यज्ञो म आ ~क, 



दं. १२, सू; ९.] आपस्तम्बश्रोतसूतरे तुसीयप्रश्रे तृतीयः पटलः 413 

(घ्र) रोहितेन त्वाऽभिदैवतवां गमयाखि्येतेः भरति- 
मन्त्रमग्रीधा प्रस्तरं ्रहियमाणम् ॥ ७॥ ३६॥। 
|| ७७६& ॥ 

| [ भ्रस्तरप्रहरणायुमच्णाच्रन्तिः कचित् | 

(भा) रोहितेनेल्याृत्तिकरुणप्रधासेषु ॥ 
(द्र) दिवः खीलोऽवततः पृथिव्या अध्युत्थितः। 

तेनासहस्रकाण्डन दिषन्त* शोचयामसि । 
दिषन्मे बहुशोचत्वोषधे मो अह“श्ुचमिति प्रस्तर 
वृणे प्रहियमणि ' ॥ ८ ॥ २७ ।॥ ७७७ ॥ 

(सू) षिते युजामीति परिषैषु ` विश्ुच्यमानषु 
॥ ९ ॥ ३८ ॥ ७७८ ॥ 

[अस्याुमन्बणस्यािसंस्कार रूपता तत्फलं च] 

(भा) विते मुञ्चामीत्यभिविमोकः ॥ 

` [प्रस्तरपहरणकालमेदात्तन्मन्मावुत्तिः| 

(बृ) रोहितेनेत्यावृत्तिवेरुणग्रधासेषु-- अमीषा प्रस्तरं प्रहियमाण- 
भिति वतेमानाभिमनत्रणत्वात् भरहियमाणकारमद।दातरततिः ॥ 

[विमाकस्य अचिसस्कार्ता] 

वितेभु-मोक इति- परिधिषु पह्ियमाणेष्वत्युकतेऽपि एष वा 
अभेविंमोक इति निर्देशात् विते सुश्चामीति युष्मच्छब्देनाभः प्रधान- 
तग्रा निर्देयाच्च तत्सस्कारता । तथा परिधीनामपि विमोचनं प्रहरणा्थं- 
तया प्राप्तम् । अत उमयार्थतवेऽप्यभिसंस्कारस्य प्रधानत्वम् ॥ 

ह षि | 81 त 711 

1 जपतीति रोषः (₹). 2 परिधिषु ततस्ततो देशात् ्रह्वियमाणेष्विति चावत् । 

विसुख्यमनेष्विति वचनं एष वा अभिर्विमोक इति ब्राह्मणव्यागचेख्यास्तया । परिधियोमे 
पू युनभ्मितवेति युक्तस्यमेः इदानीं परिधिविमोके वितेमुश्वामीति विमोकाभेसन्धा- 
नमवे विभोक इति (ढ). 
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(मा) अतः परिषद्ठितेऽपि नोद्यते पित्रियायाम् ॥ 

(सू) षिष्णोश्शंयोरिति शेयुवाके । यज्ञ॒ नमस्ते 
यज्ञ नमो नमश्च ते यज्ञ शिवेन मे सन्तिष्ठस्व स्यो- 
नेन मे सन्तिष्टस्व सुभूतेन मे सन्तिष्ठस्व ब्रह्य 
वचेसेन मे संतिष्ठस्व यन्ञस्यधिमनुस॑तिष्ठस्वोपते 
यज्ञ नम उपते नम उपते नम इति च। इष्टो 
यज्ञो मृगुभिद्रविणोदा यतिभिराशशीदां बसुभि- 
राशीरघान्। अथवोभिस्तस्य मेष्टस्य वीतस्य द्रबिणे- 
हागमेरिति सथ्छाव दुतम्।। १०। २९॥ ७७९॥ 

दादरी खण्डिका । 

इति आणस्तम्बश्रोतसूत्रभूतस्वामिमष्ये चतुर्थप्रश्ने तृतीयः पटलः ॥ 
जननः यये शनभ नयम 

सू) सोमस्याहं देवयज्यया सुरेता रेतो धिषीयेति 
>.-* 1 

यथाशङ् ` पलीसयाजान् इत “हुतम् ॥ १। १॥ 
|| ७८० ॥| 

[व्यवघाने.ऽप्ययुमन्रणं सिध्यति] 

(भा) विदहतेञ्यायामपि देवपल्ीनां गृहपतेश्च समानमनुमच्रणम् 

(ध्र; अतः परिधि-पित्रचायाम्--विररमीन् भागधान् इत्यनयोः 
ए्रिष्यभावे चानिवृत्तिः ॥ | 

इत्यापस्तम्बध्रौतधरतंस्वामिभष्यदृत्तौ तुरीये प्रश्रे तृतीयः पटलः ॥ 
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(स॒) राकाया अहे देवयज्यया प्रजावान् भूयास“ 
सिनीवाल्या अहं देवयज्यया पञ्युमान् भूयासं 
ङद्मा अहं देवयज्यया पुष्टिमान् पञ्चुमान् भूयासमिति 
` काम्याः ॥ २॥ २॥ ७८१॥ 

[कास्याकाम्यसाधारणमयुमच्रणम् | 

(मा) काम्या इति-अकाम्या "अप्येता एवोपरक्ष्यन्ते ॥ 

(स्) राकाया अहं देवयज्यया प्रजावती भूयास“ 
सिनीवाल्या अहं देवयज्यया पश्युमती भूयां 
कुद्धा अहं दबयज्यया पुष्टिमती प््युमती भृया- 
समिति पलयनुमन्त्रयते ॥ ३।। ३ ७८२॥ 

(सू) इडास्मानयुवस्तां ` धृतेन यस्याः पदे पुनते 
देवयन्तः । वैश्वानरी शक्वरी वाघ्रधानोपयज्ञम- 
स्थित वैश्वदेवीत्याज्येडाम् ॥ ४ ॥ ४ ७८३॥! 

मोका क म कमअ ०००० [गी नि 1 21 8 11 1 त 

(र) पक्षे राकादिरुपल्ी यहोमव्यवहिततेन गृहपतीज्यायामपि गृहपतेः 

पश्वातत्रेणानुमत्रणं देवानां पली रभिगृहपतिरिति मत्रस्य तन्त्रपाठात् 
पकृतो मन्त्रविकारानुपपत्तेः ॥ 

[भाष्यदर्चितसाधारण्यनिवांहः) 
काम्थाअ-रक्ष्यन्ते--काम्या इद्युक्तेऽपि नित्यपक्षे एता 

एवाश्चिष उपरुश्षयन्ते । अन्येषां इतानुमन्त्रणानामनुक्तत्वाित्यानामपि 
फलाशचासनरूपहुतानुमन््रणोपपततेः ॥ 

1 कृाम्यग्रहुणेनं काम्यदेवता उपलक्षयति न तु निद्या व्यवेतंयति ¦ तन 

भवैशिष्टमलुमन््रणं नित्यत्वेऽपि (रु). > अपिता एवो-ख. ग. घ. »वघृते- 

नेत्युदकामिधानान्मांस्डायामप्यनूहः (२). 
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[कचिदनृदेनोपहवोयाजमानं च] 
(भा) इडाद्वयस्यानूहेनोपहषो वरुणप्रघासेषु देवताऽभिषानात् | 

तत्रेण च याजमानम् ॥ 

(र) अन्तर्वेदि षेद निधायाभिमृशति वेदोऽसीति।॥ 
५ ॥ ५ ॥ ७८४ | 

घ्र) परा विदेयेति यद्यद्धाव्यस्या'भिष्यायेत्तस्य 
नाम गृह्णीयात् तदेवास्य सवे ब्रृङ्क इति विज्ञा- 
यते ॥ & ॥ ६ ॥ ७८५ ॥ 

[अभिध्यानसखद सद्धावपश्चयोः अभिमशोने रोषः कचित्] 

(भा) यचद्धातृन्यस्यामिध्यायेदिति काम्यम् । पुरा विदेयक्षब्दात् 

[अनूहेनोपहवोपपात्तिः] 

(ब) इडाहय-धानादिति ~ वृष्टयादिदवतारूपेडाया उपहवाद्ररण- 
परधासेष्वपि देवतेक्यान्न द्विव चनेनोहः ॥ 

तन्त्रेण च याजमानम्--अनृहेन ॥ 
[अभिध्यानपक्षमेदोपपस्सिः। | 

यद्यद्भा-काम्यम्--भ्रातरृव्यसबन्धिनः कस्यचिदासमामिक पि 
तस्य च ध्यानं काम्यम् ॥ 

पूरा षिदेयेति-दव्यस्य-- वेदोऽसि वित्तिरसीद्युक्ता शत्रुनाम 
गृहीता विदेय कमासीत्यादि । भत्र तु चात्रोरमथेकामना यतो 
विदेयोति समवचनादात्मामिरुभ्षितध्यान मन्रेण । वेदामिमद्ेनस्य 
नित्यत्वेऽपि फरुष्यानं काम्यम् ॥ 

भामा त-क त ण य्न 

> न्क छन क 1 तन्न विदेयेदेतच्छन्दात् पूवै श्रतृव्यस्य स्वं गोदिरण्यादि अभिध्यायेत् 1 

इदं मे स्यादिति तस्य नाम गृह्णीयात् । असति तु कामि यथाऽऽम्नातो मन्रः (रख). 
४ लक्षित- क, । 
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नामग्रहणं ` शनुद्रन्यस्य । असत्यपि कामे न मत्ररोपः । अमिमशंना- 
वृततिवेरुणप्रवासेषु । स्वस्यां स्वस्यां वेदं निधाय वेचाम् ॥ 

छ) या सरखती विशोभगीना तस्यां मे रास्व 
तस्यास्ते भक्तिवानो भूयास्मेति फलीकरणहोमे 
हृते ° पुखं विमृष्टे ॥ ७ ॥ ७ ॥ ७८६ ॥ 

[मुख विमागे पक्चभेदेन प्रच्त्तिनिचुच्यादि। 

(भा) यखविभागेः फटीकरणहीमाङ्ग तेनोपरक्षणात्। तस्मात्सान्नाऽय- 
तत्रास निवेतेते। अनुत्कषपक्षे पुनः पुनः क्रियते सवनीयानाम् ॥ 

र) असत्यपि कामे न मन्त्ररोपः--मत्रस्य नित्याभिमशेनसाध- 
नत्वात् । पाक्षिकलामाभिषायेण विदेयशचब्दोपपत्तेः ॥ 

[अभिमरोनाव्स्युपपत्तिः, 

अभिमश्षनावू-निधाय बेद्याम्--पर्यायेणाभिमुशति । ° वेद- 
वेचोस्सस्कारत्वादमिमशेनस्य तततद्वेदं तस्यां तस्यां निधाय पयायेणा- 
मिमृशति ॥ । 

[फरीकरणदोमाङ्गत्वदेतुविवरणम् | 
यखविमार्मः-निवरवैते--फलीकरणहोमे हते मुख विगर 

इति तत्यंबन्धावगतेः ॥ 
[सवकीयेष्वात्रत्तिपक्षोपपादनम् | 

अनुत्करषंसवनीयानाम्--न तेषां प्रासज्गिकेदेषिक- 
मुत्कषतीत्यस्मिन् ^ पक्षे प्रतिसवनं फलीकरणभेदात् तद्धोमा्थं मुख- 
विमागोदृत्तिः ॥ 

1 शत्रोः शन्रुद्रन्यस्य वा-ग. > सुखविमागोऽथं फलीकरणदहोमसंयोगात् 
तदङ्गम्; अतः अनोषधतच्रेषु निवसते (र). 3 एतदादि ख. ग. ध.-केरेोष्र 
न इदयते. ५(१२-२५-१४, १५) (भप. श्रौ). 

880एफएष ̂, ए01,. 7, 21 
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श्र) बसूर्यज्ञो वसुमाच् य्ञस्तस्य मा यज्ञस्य वसो- 
वसुमतो वस्वागच्छत्वदो म आगच्छलिति समिषट- 
यजुहुतमुमन्त्रयते यत्कामयते तस्य॒ नाम 
गृह्णाति ॥ ८ ॥ ८ ॥ ७८७॥ 

(घर) ` संयज्ञपतिराशिषेति यजमानभागं प्राश्चाति॥ 
॥ ९ ॥ ९॥ ७८८ ॥ 

त्रयोदशी खण्डिका ॥ 

(घ) दधिक्राव्ण्णो अकारिषमिति साय दोहम् । 
इद \ हविरिति प्रातर्दोहम् ॥ १॥ १०।७८९॥ 

[कचिर्स्वादाकारान्तःपश्चान्तरं च] 

(भा) इदं हविरिति सोत्रामणिःः स्वाहाकारान्तः । इद् हवि. 
स्त्यितावानुपदेशः ॥ | 
(सू) ` ना्राह्मणस्सान्नाय्यं प्राभ्चीयात् ॥ २॥ ११॥ 

॥ ७९० ॥ 

[यत्कामयते इति सृच्रभागाहायः] 

(वृ) यत्काम-गृह्णातीति-अदरशब्दस्थाने उत्तरां देवयज्या- 
माश्चास्ते इति पुनः पुनयेक्ञपरतियेक्षितत्वायज्ञो म॒ आगच्छविति 
निर्देशः । अन्यदपि यत्कामयते तस्य नाम गृह्णाति ॥ 

 [उषदेश्षपश्चाभिमतो हेतुः] 

इदं हविरिति-त्युपदश  इति--प्रकरणपितस्वा््य ॥ 

1 सौत्रामणिकः--घ 7, सौत्रामणीकः (सु. पु. 11.१९-७-१३ आप, श्रौ). 
२ कषत्रियवेर्यौ न साननाय्येडा यजमानभागी प्राश्नीतः (र). 
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[सान्नाय्यपदग्राह्याथैः] 
(भा) सान्नाय्येडायाः सान्नाय्ययज्ञमानमागस्य च क्षतरियवेदययोः 
प्रतिषेधः ॥ 

(घ) अन्तर्वेदि प्रणीतासध्वयुस्सततायुदकधाराः 
सावयति । सदसि सन्मे भया इत्यानीयमानायां 
जपति ॥ ३॥ १२। ७९१ ॥ 

(घ्र) प्राच्यां दिशि देता ऋत्विजो माजेयन्ता- 
मिलेतेये'थारिङ्गं ° व्युत्सिच्य समुदं वः प्रहिः 
णोमि स्वां योनिमपि गच्छत । अच्छिद्रः 
प्रजया भूयासं मा परासेचे मत्पय इत्यन्तर्वेदि 
शेष निनीय यदप्सु ते सरस्वति गोष्वश्वेषु यन्मधु। 
तेन मे बाजेनीवति युखमङ्धि सरस्वति । या 
सरस्वती वैल्लम्भल्या तस्यां म रास्व तस्यास्ते 
भक्षीय तस्यास्ते भूयिष्ठभाजो भूयास्मेति युखं 
विभष्टे ॥ ४॥ १२॥ ७९२॥ 

(सू) *उभौ कपालविमोचनं जपतः॥ ५॥ १४॥ 
॥ ७९२ ॥ 

[निषेधर्बाज निषद्धिसाजाल्यातिदेशः) 

(ब्र) सान्नाय्येडा-प्रतिषेधः-- नात्राह्मणस्सान्नाय्यं प्राश्षीयादिति 

निषेधात् सोमः सढ् वे सान्नाय्य इति सोमतुल्यत्वात् राजन्येश्ययोस्सोम- 

पानाभावाच्च निवृत्तिः ॥ | - 
कोन, जा मानमा नोक छ 

जपा भा न भो क किकः पिन मक यन 1, ए । 

क £ 

1 तत्तन्मनच्रप्रकाशितायां दिशि. तेन तेन मच्रणोष्वेमपः क्षिप्रा (र). 

8 उभयोरपि आध्वर्यवयाजमानकाण्डयोः पाठात् (३). 
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[कपारोद्कासनेऽभ्वयूखादित्यम् ] 
(भा) सहाध्वय॑णा कपालविमाचनजपः ॥ 
(घ) विष्णोः क्रमोऽसीति दक्षिणे वेद्यन्ते दक्षिणिन 

पदा चतुरो ` विष्णक्रमान् प्राचः करामत्युत्तरयुत्तरं 
ज्याया-समनतिहरन् ` सम्यम् ॥ ६।१५॥७९४॥ 

[विष्णुक्मे विशेषः] 

(भा) * विष्णुक्रमेषु सभ्यं “पादं न पुरस्तान्नयति ॥ 

(सू) ° नाऽऽहवनीयमतिक्रामति ॥७।१६।७९५॥ 
[आहवनीयातिकमनिषेधस्य निर्विशायो विषयः] 

(भा) न चाहवनीयमतिक्रामति । यत्राऽपि परतो वेदिवैरुणप्रषासपाक- 
मेधापितुयजञेषु ॥ 

[अभ्वययुसाहिस्योपपात्तिः जपे चातुस्स्वयं च 
(घृ) सहाध्व-जपत इति- यानि परमे कपारानीत्यस्य आध्वयेवे 
याजमाने च पाठात् उभयोः प्राप्तत्वादुभयोः कपारूविमोचनमिति 
सत्वाय जपत इत्युमयोश्ातुस्स्वयाथम् । अत उभयोस्सह प्रयोगः ॥ 

[भाष्यदरितक्रमणविरशेषे प्रमाणम् ] 
विष्णुक्र-क्नयति--अनतिहरन् सव्यं दरक्षिणिन पादेन चतुरो 

विष्णुक्रमानिति वचनात् । इतरथा दक्षिणेनेत्यनथेकम् । उभयानु- 
वतेनस्यावदयं भावितात् ॥ 

[वरुणप्रघासादौ विषयश्रदक्षेनमाष्याशायः) 
न चाह-यज्ञेषु--दशेपूणमासबिहारे दक्षिणे वेधन्ते प्राचः 

क्रामन् अनतिहरन् सन्यमिति विधानात् आहवनीयातिक्रमणप्राप्तय- 

1 विष्णुकरमानाम तषिङ्गमन््रेशे्ः पदविक्षेपाः तान् दक्षिण वेदिसीत्रि क- 

मति । तेषृत्तरोत्तरमधिकान्तरालकामति न च सभ्यं पादं कदाचित्पुरस्तान्नयति (र), 
४ सब्ये-क. उ विष्णुक्रमेषु च (मु. पु). .+ पदम्-ग. 5 यत्रापि आहवनीय- 

~` परतो वेदिः सोमपञ्चवादुमस्मिषु तत्रापि न तभतिक्रामति (द). 
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(सू) " अवस्थाय चतुथं ° जपति ॥८।।१७।।७९६॥ 
[मन््रान्ते क्मणादिप्रतिषधः) 

(भा) तुष्णीभवस्थाय चतुथं जपेत् ¦ 3 न मन्रान्तेन ॥ 

(सू) विष्णक्रमाच् विष्ण्वातिक्रमास् अतिमोक्षानिति 
+ व्यतिषक्तनिके > समामनन्ति बिनिरूढानेके 
॥ ९ | १८ ॥ ७९७॥ 

(र) भावात् नाहवनीयमतिक्रामतीति निषेधानथक्यात् यत्राहवनीयात्परतो 
वेदिवैरुणपरधाससाकमेधपितृयञेषु ॒ततन्नाप्याहवनीयादयश्चादेव विष्णु- 
क्रमणसमाप्तयथैः प्रतिषेष इति ॥ 

[माष्येऽपेक्चितपदपुरणम् | 

तुष्णीम-° थे जपेत्--न श्रान्तेन कमणम् ॥ 
1 चतुथं तु कमं तूष्णीं कान्त्वा अवस्थाय ततो मनच्रे जपति नतु 

मच्रान्त कामतीदय्थः। अथवा तृतीयं कमं क्रन्त्वा तत्रेववस्थाय चतुर्थं मच 
जपति न तु तेन कामति । चतुरो विष्णुक्रमानिति मनच््राभिग्राये द्षटव्यम् । कस्मात् 

विष्णोः कमत्वेन एषां कमाणां स्तवनात् । तस्य चतुथेक्रमामावात् । बोधायनादु- 
क्तेश्च (र). 2 जपेद्विष्णुकरमम्. 3 न मश्रान्तेन कमणम्-घ. < व्यतिषक्तान्ने- 

दके -क. 5 विनिरूडान्नेयके !-क. प्राक्त याजमानकाण्डे अनितानेके अधीयते 
म्यतिषक्तांश । तान् यथा प्रथमं विष्णुकमपयायसुक्ता अथ विष्ण्वतिकरमार्तमोक्षाणां 
आयौ पर्यायौ तते द्वितीयमुक्ता तेषामपि द्वितीयाविदयादि । अन्ये तु त्रीनेतानधी- 
यानाः (विनिरूढान् ) अन्योन्यमसद्धीणानधीयते ; यथा ‹ सम।प्य विष्णुकमान् ततो 
विष्ण्वतिक्रमान् ततोऽतिमोक्षानिति ` । तदेवमेते पूरेण केवरबिष्णुक्रमकल्पेन 

सह् जयः कत्पा उक्ता भवन्ति । केचैत्त॒ विष्णुक्रमवत् विष््वतिक्रमातिमोक्षानपिं 

निलयानिष्ा तेषां व्यतिषङ्गान्यातिषङ्गमात्रविकत्पमेनमिच्छन्ति; तदयुक्तम् ; विष्णु- 

कमवत् तेषां स्वरूपस्य अन्यतोऽसिद्धेः 1 न तावदेषां श्रुतितस्सिद्धिः ददपूणमास- 

मन्रब्राह्मणप्रकरणयोः केवलविष्णुक्रमाणामान्नानात् । सूत्रेऽपि त एवानन्तरं निद 

वदिहिता अनूदिताश् प्देशान्तरषु यथा पर्णपात्रं निनयति विष्णुक्रमान् क्रामति ' 

इत्यादि । कस्पान्तरेष्वप्यसुपात्ता एव विषण्वतिक्रमादय इति न कुतश्िदप्येषां स्वरूप- 

सिद्धि पर्यामः । तस्मात् व्यतिषङ्गादिविशिष्टस्वरूपमेवेषामत्र विकल्यत इति सुक्तमिति 

अस्ति केवलो विष्णुक्रमकल्प इति (र). 6 थं धष्णुकमम् - क. थ विष्णुक्रमजपः-क. 
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[चिष्णुक्रमादेन्यतिष्रक्तत्वपक्चस्वरूपम्] 
(भा) व्यतिषक्तषु विष्णुक्रमेणावस्थाय विष्ण्वतिक्रमातिमोक्षजपः | 
प्यतिषक्तानेके समामनन्तीति ॥ 

[वरुणप्रघासेषु विषः] 
उत्तरे विहारे विष्णुक्रमादि अवेदिसंस्कारत्वादररुणप्रधासेषु ॥ 

(सू) अभिना देवेन पृतना जयामीति विष्वति- 
क्रमाः । ये देवा यज्ञहन इत्यतिमोक्षाः ॥ १०॥ 
| १९॥ ७९८ || 

[न्यतिषङ्गपक्चषविषरणम् 

(§) व्यतिषक्तेषु-ढानेके इति- व्यतिषङ्गस्सस्ः । प्रथमे 
विष्णुक्रम कृत्वा विष्ण्वतिक्रमाणां ` प्रथमं जपेत् । अथातिमेोक्षाणां 
प्रथमम् । ~ अथ द्वितीयं विष्णुक्रमं कृत्वा द्वितीयविष्णवतिक्रमम् 
दवितीयविष्ण्वतिक्रमातिमोक्षजपः । तथा तृतीये । तूणीं चतुर 
विष्णुक्रमेणावस्थाथ तन्मन्रजपः । एष विष्णुकमविष्ण्वतिक्रममेक्षाणां 
व्यतिषङ्गपक्षः ॥ 

-----~-- ~ न ७ ~~ नि 

[विनिरूढपक्षचिवरणम् 
विनिरूभ्ठस्येवं पयोगः; अम्यवधानेन विष्णुक्रमचतुषटयं कृता 

विष्ण्वतिक्रमश्रयमुक्छाऽतिमोक्षत्रयं जपेत् । विष्वतिक्रममोक्षाणां देशा- 
न्तरविधानाभावात् अन्त्यविष्णुक्रमदेश एव स्थित्वा तेषां जपः 
तदाह ;--विष्णुक्रमेणावस्थाय विष्ण्वतिक्रमातिमोक्षजप इति ॥ 

[भाष्यददितविशेषविवरणम्] 
उत्तरं विहारे-षासेषु- वेधां विष्णुकमादिकरणेऽपि न वेदि- 

सस्काराथेता । विष्णुरेव मूत्वा यजमान इति वाक्यशेषात् यजमान- 
न ~ नि प त जनन णम ०००७१ 

 तथा-घ, 2 तथा-घ. ४ ङ पक्षस्ये-घ. + रयं जपित्वा, 
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(घ) अगन्म उुचस्सुबरगन्मेत्यादित्यगुपति्ते ॥ 
॥ ९१ ॥ २० । ७९९ ॥ 

चतुर्दशी खण्डिक! ॥ 

क ररी 

(घ) उद्यन्नद्य मित्रमहस्सपलान्मे अनीनशः दिवै. 
नान् विद्युता जहि निम्रोचन्नधराच् कृधि । 
उद्यन्नद्य विनो मज पिता पत्रेभ्यो यथा। 
दीर्घायुत्वस्य हेशिषे तस्य नो देहि धरये । उद्य- 
नद्य मित्रमह आरोहन्नत्तरां दिवम् । हृद्रोगं मम 
छू हरिमाणं च नाद्य । दकेषु मे हरिमाण 
रोपणाकासु दष्मसि। अथो हाखिवेषुमे हरि 
माणं निदध्मसि । उदगादयमादित्यो विश्वेन 
सहसा सह । द्विषन्तं मम रन्धयन् मो अहं 
दिषतो रधम् । यो नरश्चपादश्चपतो यश्च नश्शपत- 
इशपात् । उषाश्च तस्मै निश्चक्च सवं पाप 
समूहतामिति च ॥ १॥ २१॥ ८००॥ 

[उपस्थानपुत्रनामग्रहणदिरात्मसंस्कारत्वस् | 

(भा) आसमसस्कार एवादित्योपस्थाने पूत्रनामग्रहणे च । ` तेषां 

कमीङ्गत्वात् । उपस्थानस्य कवैस्कारत्वसम्भवात् । पूत्रनामम्रहणं च 
आलमसम्बन्विवादालसस्कारः ॥ 

(सू) रेनद्रीमाडृतमन्वावतं इति प्रदाक्षेणमावतते ॥ 

|| २॥ २२) ८०९॥ 

1 तेषामकमाङ्गतवात्-क., घ. 
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यद्यभिचरेदिदम्मयुष्या्चुष्यायणस्य प्राणं 
निवेष्टयामीति दक्षिणस्य पदः पाष्ण्या 2 निमृही- 
यात् ॥ ३॥ २२। ८०२॥ 

[अञ्न नामग्रहणावेशेषविवस्णस्| 

(भा) आसुष्यायणग्रहणेन गोत्रतद्धितेनाभिधानम् । इदमह देवदत्तस्य 
गार्ग्यस्येति । यत्र लन्यदामुष्यायणं तत्र तनेव ; यथा वत्सस्य प्राण- 
मिति ॥ 

[परघेरेषु विदाषः] 

आचायोभुष्यायणमनुत्रवीताचायेभवरं वृणीतेति प्रवरमामुष्याय- 
णाद्पथभ्दशेयति ॥ 

[आमुष्यायणशाब्दाथे पक्चान्तरस्] 
आमुष्यायणग्रहणे पितुनामेति दहिरण्यकेशिनः । देवदत्तस्य 

यज्ञदत्तः प्राणं निवेष्टयामीति ॥ 

(व) सस्कारत्वम् । तसादुत्तरे विहारे वरुणप्रषासेषु तस्य मुख्यत्वात् 
अन्यतरसंबन्धिनां तत्रैव युक्तत्वात्। अवेदिसस्कारतल्वादिति माष्य- 
कारेण वेदिस्कारनिषेषात् वेधां दक्षिणतो विष्णुक्रमादि न बहिर्वेदीति 
सिद्धम् ॥ 

[तद्धितान्तप्रयोगस्थरम् 
आयुष्यायण-भिधानम्--यद्यभिचरेदिदमहं इत्यत्र । 
इदमह-प्राणमिति--यथा *वेर्यानाम् । इदमहं देवदत्तस्य 

वात्छस्य प्राणं निवेष्टयामीति; तेषां प्रातिस्विकगोत्राभावात् ॥ 
[2 क 

1 आमुष्यायणस्येति गोत्रनिददेशः । अबरः प्राबाहणिरिलादिवसितृनिरदेषं 

इलयन्य. 2 प्रातरम्यं पीड्यमानं वध्वा पाष्ण्यो भूमिं निपीडयेत् (रु). 3 थग्भूतम्- 
श्र. 4 वात्सानाम्-ख, ग्, 
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[तद्धितान्तेऽपि कचिदिङ्ेषः। 

(भा) जीवति तु वैश्ये यवम्रत्ययः । यथा गाम्ययणस्येति ॥ 
(घ) पुण्या भवन्तु या क्ष्मीः प्रामवन्तु याः 

पापीरत्युक्ता समहं प्रजया समया प्रजेति ` पन- 
रुपावतेते ॥ ७।॥ २४ ८०३॥ 

छ) समिद्धो अ मे दीदिहि समेद्धा ते अगर 
दीद्यासमित्याहवनीयञुपसमिन्धे । वसुमान् यज्ञो 
वसीयान् भूयासमित्युपतिष्ठते ॥५॥ २५॥ 
|| ८ ० | 

पञ्चदशी खण्डिका 1) 

[समिन्धनोपस्थानयोः कचिद्धिशषः, 

(भा) वरुणप्रघासेषु समिन्धनावृत्तिः । तत्रणोपस्थानम् ॥ 

घ) यो नस्सपलो योरणो मर्तोऽभिदासति देवाः 

इध्मस्येव प्रक्षायतो मा तस्योच्छेषि किश्च न॥ 
॥ १॥ २६॥ ८०५ ॥ 

प्र) अग्न आयुश्षि पवस इत्याभ्रिपावमानीम्यां 
गार्हपत्यमुपतिष्ठते। अग्रे गृहपत *इति ॥ २॥ 
॥ २७ ॥ ८०६ ॥ 

[भाष्यददितविशेषहतुः, 

(वु) वरुण-नाव्ृत्तिः- आहवनीयमेदत् प्रथगवस्थानादिति ॥ 

1 स्वस्ति पुनरागच्छतीयादिवत् प्रतिनिवरृत्तिक्वनः पुनदशब्द्ः । पुनर्प- 

बते प्रसव्य आवतंत इदयर्थः। तथा उ5 क् पर्यावतेते समहं प्रजयेति बोधा- 
यनः (₹). > इति च~क. अगन गृहपते इति मन््रः शतं दि मा इ्यन्तः (र). 
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(सृ) पुत्रस्य नाम गृह्णाति तामाशिषमाशासे 
तन्तव इत्यजातस्य अघ्ठष्मा इति जातस्य ॥२३॥ 
॥ २८ ॥ ८०७॥ 

[गाहपत्योपस्थाने नामग्रहाशासनयोर्विश्ेषः। 

(भा) अजातयुत्रो गृतपुत्रोऽपि । तामाशिषमाशास्ते तन्तव इति 
० पुत्रभेदे आवृतिः ॥ | 

द) ज्योतिषे तन्तवे त्वाऽपावनु मा तन्वाच्छन्नो 
दैव्यस्तन्तुमो मयुष्यरछेदि दिव्याद्वाञ्नो मा 
छित्सि मा मानुषादिति प्रियसख पुत्रस्य नाम 
गृह्णाति ॥ ४। २९॥ ८०८ ॥ 

म म जि ति ता = ८० ००५० भक तकः पनन ^9 ०४१ 

[भाष्यदरितचिरोषविवरणम् | 
(घृ) अजा-त्रोऽपि-तन्तव इत्यजातयस्येत्यजातम्रहणम् । अयुष्ै 
ज्योतिष्मतीमिति ‡ प्रतिपक्षमात्रतया पुत्राभावमात्रपरसवान्सृतपुत्रस्याप्युप- 
रक्षणम् । अत उभयोसामाशिषमाशास इति ॥ 

1 द्वे एते यजुषी जाताजातयोः पुत्रयोनोमग्रहणा्थं । तयोः प्रथमेन प्रथमं 
अजातपुत्रस्य नाम गृहणाति तन्तव इति परोक्षनाग्न! । तच्च तजन्माथैम् । अथ द्वितीयेन 
यजुषा जातस्य नाम गर्णाति अयुष्मा इति तदीयनाश्ना । तच्च तत्समृद्धय्थम् । तेन 
जातस्यापि मृतस्य पुत्रस्य न नाम गृहणाति । तदेवं पुत्रवतो नामग्रहणष्ठयं भवति। 
अपुत्रस्य तु प्रथममेव द्वितीयस्यास्तंभवात् । पुत्रवतोऽपि दितीयमेव न प्रथममिति 

कवित् ; तदयुक्तम् ; तन्तव इयजातस्यदयविरेषोक्ते भविष्यत्युत्रा्थ पुत्रवतोऽपि 
तदनिवारणात् । अजातपुत्रस्येत्यवचनाच्च । बोधायनेन समुच्योक्तेश्च । बहुपुत्र- 
त्वे तु स्वस्थानविन्रद्धधा नाश्नां ग्रहणम्। न त्वभ्यासव्या ; सलयाषाढेन तथोक्तेः । 

अरतनान्नस्तु नक्षत्रनाम ्राह्यम् । नैवग्रह्यं॑पुत्याः ; पुत्रस्येति वचनात् (र), 

 जौवत्पत्रभेदे (सु. पु). 3 प्रतिधुत्र (सु. रा). 
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(भ्रियघुत्रसत्वे तदभाव च विशेषः. 

(भा) देवदत्तानुमातन्वच्छिन्न इ्यामन्रणेन नामधेयम्रहणम् । प्रिय- 
त्रामावे ज्योतिषे तन्तवे त्वेति सवस्य रोपो मानुषान्तस्य ॥ 
(घ) अग्ने वहे खदितं नस्तनये पितं पच । शचं तोकाय 

तयुवे स्योन इति दक्षिणाग्निम् ॥५।॥३०॥ ८०९॥ 
(घ) पूवेवन्नामंग्रहणम् ॥ ६ ॥ ३१॥ ८१० ॥ 

[दक्षिणाञ्च्युपस्थने नामग्रहण चिदषः| 

(भा) पूवैवन्नामम्रहणम्। स एव मत्र: । अक्तनाज्नो नक्षत्रनाम ॥ 

छ) ज्योतिषे तन्तवे त्वेत्यन्तर्वदूपविशति ` ॥ 
॥ ७।। ३२।। ८११ ॥ 

घ) ज्योतिरसि तन्तवे इत्युपविश्य जपति ॥ ८ ॥ 
॥ २२ ॥ ८१२ ॥ 

[उपविदयजपे विरोषः] 

(भा) ञ्योतिरसि तन्तव इत्यस्यापि रोपः प्रियपुत्रामावे ° असिं 
सबन्धात् ॥ 

(बु) देवदत्ता-ग्रहणम्--आमन्तितविभक्तया ॥ 
[दक्षिणास्नधुपस्थाने विज्ापान्तरम् | 

ूर्वव-मन्त्रः--पूवव्ामग्रहणमिति वचनात् ज्योतिषे त्वाऽ- 
सावनुमेत्यादिमानुषान्तः । उपवेशनेऽपि न पुनज्योतिषे तन्तवे स्वेति 
यावदुक्तम् ॥ 

[उपविद्यजपे प्रतिपुश्रमाच््तिः] 
असिभ्तबन्धात्-पत्राभिधानात् । अतः प्रतिपुत्रमावतैते। 

1 पू्वैवल्ामरहणे इयधिकं क. -पुस्तके. उपविरय जपस्यापि लोपः अपुत्रस्य 
मध्यमपुरुषविरोधात् (₹). ° मध्यमपुरुषसम्बन्धात् इत. (मु. रा). 3 संबन्धः 

पु्राभिधानाव्-क. असंबन्धात् पुत्राभिधानात्-घ. 
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[कचित्पुनरार्म्भविरहः) 

(भा) यस्याश्चः विङ्ृतेशनिष्टः प्रयोगो यथा प्रायश्चित्ताथयाः: 
न तत्र ` पुनरारम्भः ॥ 

घ) “गोमानिति प्राङ्देत्य गोमतीं जपति ॥ 
॥ १४ ॥ ३९॥ ८१८ ॥ 

[गोमतीजपे विदोषः] 
(भा) प्रङ्देत्य-पुरो गत्वा गोमतीजपः ॥ 

(सू) अत्र वा यजमानभागं प्राश्नीयात् ॥१५॥ 
॥ ४० ॥ ८१९ ॥ 

(सू) यज्ञदोचम उप्चम आयुश्च मे बलंचमे 
यज्ञ शिवो मे संतिष्ठस्व यज्ञ स्विष्टो मे संतिष्ठस्व 
यज्ञारिषटो मे ' संतिष्ठस्वेति . ° दशेपूणैमासाभ्यां 
सोमेन पदाना वेष्ट जपति ॥ १६।४१। ८२०॥। 

[अधिकार्यसिद्धस्य पुनरूक्िफलम्] 
(मा) पुनदशेपृणेमासम्रहणात् न विङ्ृतिषु यज्ञशचम इति ॥ 
भम कजत हवः कक (0 1 1 

(बृ) यस्ाश्च-थोयाः--पाथिङ्ृत्यादेः ॥ 
[भाष्यद्र्ितविवरणम्] 

देशे [4 [क् ५ पुनद॑शे-चम इति--इतरथा विङृतावप्यनु्ठने दशेपूणमास- 
म्रहणमनथकम् ॥ 
थान आनम नका कक ७०००००००००५८ 

नका ज नानक 

1 विकृतावपि यत्र पुनः क्रिया इष्टा तत्रैव पुनरालम्भस्य जपः अन्वर्थलात्; 
यथा प्रखभ्रयणेषु (र). > रनिष्टः पुनः प्रयोगो-ग. 3 पुनरारम्भसनच्रः-घ. 

4 सर्वेषटपश्चघु नित्यो गोमतीजपः (र). 5 अधिकारादेव सिद्धेः पुनरद॑शैपूणमास- 
प्रहणे तद्विकारेषु मा भूदिति (र). भ 
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[सोमे जपकालः) 

(भा) सोमे वृषटिरसीत्यस्य पुरस्तात् । पशौ तु पुनवैचनं क्रमाथम् ¦ 
[पो पुनरुक्तिभावः पश्चान्तरं बोधायनपश्चश्च 

सवत्र 1 कुवैन््युपदेशमतेन । त(दिदह)देह पशौ विधानमन्यस्य प्रा्तस्य 
याजमानस्य निवृत्यथेम् | बोधायनमतिश्च परशौ विधानं क्रमाथैमेव । 
अतः प्राकृतमपि विकल्पेन याजमानं क्रियते ॥ 

(सू) वृष्टिरसि वृश्च मे पाप्मानमृतात्स्यञुपागामि- 
तीष्राऽप उपस्पृशति । तदिदं सर्वयज्ञषुपस्परशीनं 
भवति ॥ १७॥ ४२॥ ८२१ ॥ 

[भाष्योक्तपुनरुक्तिफलटविवरणस्| 

(र) परशो-क्रमा्म्--ह सोमेन पशुना वेषटेति सिद्धे पशो 
नियमः। आशासानस्सुवीयेमिति चोपस्थाय यज्ञ शचम इति जपतीति 
वचने यज्ञरेचमासू्वं यूपोपस्थानाथेम् | 

[ष्ये सवेशब्दाथैः] 

सव-(ज्षनेति) श्मनेनेति-- सवेत्र-विकृतिष्वपि । कु्वैन्ति- 
परा्ततात् । 

[निवतकत्वप्रकारादि 

तदेह-त्यथमू्"--ददीपूणंमासविकारत्वादेव पशौ सिद्धे इह 
पर्चो वचनमितरयाजमानपरिसंख्याना्थम् । दशैपूणेमासम्रहणमनु- 
वादमानत्नम् ॥ 

[ऋभाश्रयः, 

पक्लौ-थमेभ- यूपोपस्थानभ्य । 
[भराङतयाजमानसिद्धिः, 

अतः प्रा-क्रियते--पो व्याख्यामेदेन पक्षद्रयसिद्धेः 

1 कु्व॑न्तीतयुपदेदः-ग. 1. उवंन््युपदेशेन (स॒. पु) 11. 



432 ्रीरामभिचिदुत्तिसदितधूतैस्वाभिभाष्यभूषिते [खं. १६, सू १८. 

विकालः कचित्तद्धिरषश्च 

(भा) वृष्टरष कारः । इष्टि प्रृतीनां परतो ' ` ब्राह्मणभोजनात्। 
[इष्टेति पदस्वारस्यं तदनुक्तावतिप्रसङ्गः उपदेशमतं च] 

ृष्टेतिवचनात् पोणेमासे दर्शे चावृ्तिः । इतरथा दश्न्ते स्यात् | 
यक्ष्यमाणो वेष्ट वेति तत्रसमाेः । सोमेष्टीनां सोमाथविबुदषटयोः 
प्रसङ्गः । सवेयज्ेण्वदविंहोमेष्वित्युपदे शः ॥ | 
(सू) त्राह्मणास्तपयितवा इति संप्रे्यति ॥ १८॥ 

॥ ४२ ॥ ८२२॥ 

[बाह्यणमोज्नफरं तत्पमाणओ्च] 

(भा) यक्ञतृप्तयथं ब्राह्मणभोजनं वाजसनेधिश्वतेः ॥ 

[भाष्ये पतच्छनब्दा्थः) 

(बु) इष्टि-भोजनात्-- अतो यज्ञशचमानन्तरं प्रयोगः । 
[भष्यदाितस्वारस्यनिर्वाहः) 

इष्टेति-समाप्तेः-- कारभेदेन प्रयोगमेदात् । प्रतिप्रयोगमा- 
ृत््यथं इष्टेति वचनम् । इतरथा एकाषिकारसाधनत्वादुभयोरन्ते स्यात् । 
यक्ष्यमाणो वेष्टा वेति तत्राधिकारसाधनभूतङ्कत्खयागसमापेः ॥ 

[उपदेश्ामताहायः) 
सवेय -त्यपदेशः--यज्ञशब्दस्य स्वतो यागेष्वेव प्रवृत्त 

त्वात् ॥ 

[भाष्ये त्िहाष्दाथः) 

यज्ञत॒-यिश्चतेः--यज्ञतृपियेक्ञसाकल्यम् ॥ 

1 न परतो-ध. ° ब्राह्मणाः-ऋत्विजः सन्निधानात्. ॐ भोजनादिभिः। 
तेषां च तपेणं यज्ञसण्दशर्थम् ; यज्ञमेव तर्पयतीति वाजसनेयिश्चतेः (इ). 
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(सृ) ` भ्रव्च् कडठे विहारमभिग्रुखो याजमानं 
जपति ॥ १९॥ ४३॥ ८२४॥ 

[वसतः स्वकर्मणि काटादिमियमाः) 

(भा) भवसद्याजमानं पूरुः पूरवदुः ̀  कारुमुरेदुहतरेचुःकारम् । 
अन्यत्र सूत्रे यथाकारुवचनात् । पुरषनियमश्च  प्रवसतोऽपि । भोजनं 
च मत्रेण । + अप्रवसतोऽपि तदयुरुषाशश्रयम् ॥ 

[असभवता जपः सभवतामपि वाचनिकस्सः,। 

पराथौनामो निवैपेत्येवमादीनामकरण पुरोडाश्चामिमशेनादी- 
नाम् आदित्योपस्थानादीनां च ¦ समवतामपि जप एव । यथेतरेषा- 
मभिथेयाभाके प्रयोग ° एव ¦ आरोह प्रथो जुहु देषयानानिति 

(बु) परूष-तोऽपि--जरक्षचयांदि । 
अप्रव-भ्रयम्--परुषसस्कारद्वरेण कत्वथम् । 
पराथा-नादीनामू--जप एव । 
आदित्यो-नां च--प्रवसतो रोपः । 
संमवतामपि-जयप एव--बचनात् । 

[दषान्तोपपत्तिः] 

यथेतरेषा-नानिति--एवमार्दानां " करणम् । परोडाशामि- 
म्लेनादीनां च जुडादिसज्िधानामवेऽपि यथा जपः एवे अभिमरना- 

दीनाम् ॥ 

1 देशान्तरे वसन् सखे स्वे कले ओपवसथ्येऽहनि यजनीयदेशे च विहार 

देशाभिमुखः याजमानाध्वयंवकाण्डोक्तान् सवौनपि याजमानमच्ान् जपति ! तदी- 

यानि तु कर्माणि अध्वः करोति । भरदजेक्ते, (२). > वैदुदतरे-क. > प्रवतो 

भो-धच, ५प्रवसतोऽपि (सु. पु), 5 श्यार्थम्-ग. प्रयोगः अरो-ष. 1, 

एवमारोह पथो-क. 77, 7 दीनां जुद्भादिसन्नषानामवेऽपि, 

880 एक, १07. ए, ५8 



43 ्रीरामामिचिद्ृत्तिसदितधूतंस्वामिभाष्यभूषिते [खं. १६, सू १८ 

वृ्टिकालः कचित्तद्धिहाषश्च] 

(भा) बृषटरष कारः। इष्टि प्रकृतीनां परतो " ग ्राह्मणभोजनात्। 
[इष्टेति पदस्वारस्यं तदनुक्तावतिप्रसङ्गः उपदेशमतं च] 

ृष्टूतिवचनात् पोणेमासे दरे चादृत्तिः । इतरथा दशान्ते स्यात् | 
यक्ष्यमाणो वेष्ट वेति तत्रसमाेः । सोमेष्टीनां सोमाथेविचदृष्टयोः 
प्रसङ्गः । सर्ैयजञेष्वदर्विहोमेष्ित्युपदेशः ॥ । 
(सू) भ बराह्मणास्तपेयितवा इति सप्रष्यति ॥ १८॥ 

॥ ४३२ ॥ ८२२॥ 

[बाह्यणभोजनफङे तत्पमाणञ्च | 

(भा) यक्ञतृक्तयथं ब्राह्मणभोजनं वाजसनेविश्वतेः ॥ 

[भाष्ये एतच्छब्दाथैः] 

(ब) इष्टि-भोजनात्-- अतो यज्ञशचमानन्तरं प्रयोगः । 
[भष्यद्दतस्वारस्यनिर्वाहः) 

इषटेति-समापेः-- कारुमेदेन प्रयोगमेदात् । प्रतिप्रयोगमा- 
वृत््यथे इष्टेति वचनम् । इतरथा एकाधिकारसाधनत्वादुभयोरन्ते स्यात् । 
यक्ष्यमाणो वेषा वेति तत्राधिकारसाधनमूतङृत्बयागसमाेः ॥ 

| [उपदेशमताह्ायः] 
सवेय -त्यपदेशः--यक्ञशब्दस्य स्वतो यागेष्वेव प्रवृत्त 

त्वात् ॥ 

[भाष्ये तृतिदाब्दाथः| 
यज्ञतृ-यिश्वतेः--यक्तृपियेक्ञसाकस्यम् ॥ 

न परतो-घ. ° ्राह्मणाः-ऋत्विजः सन्निधानात्. ॐ भोजनादिभिः। 
तेषां च तपेणं यज्ञसण्दधर्थम् ; यज्ञमेव तर्पयतीति वाजसनेयिश्चतेः (२). 
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(सृ) ` प्रवसच् काले विहारमभिध्खो याजमानं 
जपति ॥ १९॥ ४३॥ ८२४॥ 

[प्रवसतः स्वकमेणि काडादिनियमाः) 

(मा) भवसद्याजमानं पूर्र्ुः परवेवुः ° कारुतरेवषददुःकाकम् । 
अन्यत्र सूत्रे यथाकारवचनात् । पुरूषनियमश्च ऽ परवसतोऽपि । भोजनं 
च मन्रंण । ° अप्रवसतोऽपि तद्पुरुषाश्रयम् ॥ 

[असमता जपः समवतामपि बाचनिकस्सः, 
पराथौनामौ निवेपेत्येवमादीनामकरण पुरोडाशामिमर्नादी- 

नाम् आदित्योपस्थानादीनां च } समवतामपि जप एव । यथतरेषा- 
मरभिषेयामापे प्रयोग " एव ¦ आरोह प्रथो जुहु दे्रयानानिति 

(बु) परुष-तोऽपि-जक्मचयादि । 
अप्रब-भ्रयम्--प्रुषसंस्कारद्वरिण क्रत्वथेम् । 
परार्था-नादीनामू--जप एव । 
आदित्यो-नां च--परवसतो खेपः। 
संमभवतामपि-जप एव-- वचनात् । 

[इष्टान्तोपपत्तिः] 
यथतरेषा-नानिति--एवमा्दनिां करणम् । परोडाश्चाभि- 

मद्यनादीनां च जुहादिसनिषानाभावेऽपि यथा जपः एवं अभिमदैना- 
दीनाम् ॥ 

॥ 0 

1 देशान्तरे वसन् स्त स्वे कले भओपवसथ्येऽद्नि यजनीयदेरे च विहार 
देशामिसुखः याजमानाध्वयेवकाण्डोक्तान् सवौनपि याजमानमच्ान् जपति ) तदी- 

यानि तु कर्माणि अध्वयुः करोति । भरदरजेक्तेः, (र). > वेयुरुतरे-क. > प्रवेखतो 
भो-ध. ५प्रवसतोऽपि (सु. पु). 5 धरयार्थम्-ग. १ प्रयोगः अरे-घ. 
एवमारोह पथो-क. 71. 7 दीनां जुद्वाश्सिभिघानामवेऽपि, 

8006, 501... 8 



484 भरामभिविदृत्तिसहितूर्तसवामिभाष्यभूषिते [खं. १६ घ. २५. 

(भा) संस्पशेनकमाणि तु भरद्राजनाध्वयोभेद्धानि ॥ 

(सू) प्राचो विष्ण॒क्रमान् क्रामति ॥२०॥ ४४॥ 
॥ ८२४॥ 

[चिष्णुक्रमसद्धावः मतिभेदः वीप्सोयेक्षावीजम्] 
(भा) गोमर्तीविष्णुक्रमाणां तु क्रिया । केचित्वनाशिषामकरणानां 
चाभ्रयोगः । अवचनाद्रीप्सायाः प्रतिप्ेव याजमानमित्युपदेशः ॥ 

(सू) श्राङ्देत्य गोमतीं जपति जपति ॥२१॥ 
॥ ४८ ॥ ८२७ ॥ 

[सस्पर्शनकमपदाथः०] 

(ब) ससप्चं - दानि - कत्थानि मन्रवक्ार्याणि । भथवां 
संस्पशंकमाणे मसन्नाभिमर्शनादीनि ॥ 

[जपस्य न निदयक्मताऽ्र] 
गोमती-क्रिया--वचनात् । समन्त्रकक्रियानुष्टानं निल 

न तु जपमात्रम् ॥ 
फेचिच-योगः-अन्येषाऽमप्रयोगः । 

[वीप्साचुक्ततासपर्यविवरणस्] 
अवचना-त्युपदे शचः - प्रवसन् कारे काङे उ इति वीप्साया 

सवचनात् सुख्यानुष्ठान कारू एव याजमानं युक्तम् ॥ 

“च प्रयोगः, 9 षां प्रयोगः (१ पा). 3 इन्यवचनात्-घ, ५ नयु 
कम् ध. नं नियतम् नतु अपमाघ्रम् । भत्यगारिषामक्ररणानां काल एवं 
प्रवसद्याजमानम्-ख. ग. 
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[्राच्छविधिभावः, 

(भा) ग्रक्तविधान विदहारामिगुखस्य क्रिया मा भूदिति ॥ 

षोडशी खण्डिका ॥ 

इति अपस्तम्बक्नोतसूत्रधूतेस्वमिमा्ये चतुथे प्रश्ने चतुथः परलः 

समाप्तश्चतुथेः श्नः ॥ 
खा पर ४0 कोहि 

॥ 

याजमानं, अयं पित्णां, दक्षिणेनाहवनीये, देवादेवेषु, चतु- 

श्ििखण्डा, आशिश्रम, अयेप्रस्तरः, तिरि, दशहोतार, इन्द्रस्य, थेन, 
बरहिषोऽह, सोमस्याहं, दधिक्रावृण्णः, उच्च, योनन्सपलः, षोड ॥ 

याजमानं, चतुदिशखण्डा, दशहोतारं, सोमस्याहं, चत्वारे ॥ 

हौत्रकरपः. 
(सू) परस्तात्सामिधेनीनां होता ̀  हृदयदेशे ऊध्व 

प्रादेश धारयमाणो जपति मयि गृह्णाम्यग्रे अर्भ 
योनोऽभिः पितर इति ॥ १॥ 

रि त 2 । 

(इ) प्राक्त्वविधानम्- विणुक्रमगोमत्योः । 

इवि श्री कोरिकेन रामाम्रिवित। तायां धूतस्वाभिमाष्यक्तो चतु प्रशन 
चतुथे; पटलः ॥ 

समप्तथतु्थःपक्नः ॥ 

द 
दहत्य् 

[परकरणान्तरस्थस्येष्िकस्पस्येह विवरणेहेतुः) 
शदो [+ ४४९ ^... इष्टिदोत्रे ° कल्यकरेण परिमाषाप्रकरणे उक्तेऽपि दे पूणमाप्त- 

परयोगसाकस्याथमिह भाष्यकरिणोच्यते ॥ 
1 स्तात् होता-च. 2 तचर-घ. 3 कमपि--घ, 

| क स का 

28 
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(मा) समिदाषानाथों ऋवस्सामिषेन्यः । तासां पुरस्तदभदयदें 
"स्पृशन् ऊर्वं पदेशं प्रदेशिन्या युक्तोऽङ्कष्ठः प्रदिशः तं षारय- 

[उक्तजपयोरङ्गिनिरदेशः तत्फलञ्च] 
|, क प 

माणः *। एवमादि सामिषेन्यथेम् । अतो गरदमेषीये निवतते॥ 

(घ) अन्तराऽऽहवनीययुत्करं च प्रतीचीनं गच्छन् 
जपति ;-ॐ़ प्रपय्े तं प्रपथे । यत्त प्रजापतेशश्चरणं 
छन्दस्तसरपद्ये । यापरत्ते विष्णो वेद् तावत्ते 
करिष्यामि । नमो अग्रय उपद्र नमो वाय 
उपश्रोत्रे नम आदित्यायायुख्यात्रे । ज्ञशमद् 
देभेस्यो बाचयुद्यास स्धावतीं पितभ्यः शुधरषेण्यां 
मनुष्येभ्यः । प्रशास्त आत्मना प्रजया पड्भिः 
प्रजापर्ति प्रपये । अभयं मे अस्तु । प्राजापत्य 
मलु्र्ष्यामि । वागालिज्यं करोतु मन आज्यं 
करोतु । बाच प्रपचे भूभुवस्सुवरिति । सत्य प्रप्य 
इति *वा ॥२॥ 

[सव्यमिव्यायवधिस्तद्ध तुश्च] 
(भा) स्य प्रपद्य इति ग्याहृर्यन्तः ॥ 

[साभिचन्यङ्गत्वे मानम्] 

क) समिदाधानाथो-ेन्यथेम् -परस्तास्सामिभेनीनामिति बच 

व [वक््यमाणन्याहतिजपस्यान्यत्वम्] 

सत्यं-हत्यन्तः--दशदोतारं म्याख्याय व्याहृतीश्च जपिलरत्यत् 
सत्ये प्रपद्य इत्यनुवाकपदितानां व्याहृतीनां न विनियोगः ॥ 

1 संस्पशन्-अ. 2 प्रदेशिनः! अ. ॐ माण एव एवमाद-घ, 
+ बाशब्दो न द्यते क्वचित्. 
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(भा) पूर्वेण साहश्यात् ॥ 
[मचरान्तरेषु उयाहत्यन्तस्पे विषः] 

अन्येषां'पादाद्षिकल्पः ॥ 
[ब्याहतिंजपे मानम् , अब्याहृतिजपपक्चश्च)] 

संहितो पदिष्टा व्याहृतयो दशहोतारमुक्ा सामिधेनीरनुवक्षय- 
नेता व्याहृतीरिति । केचिदन्याद्यतेकम् ; ग्याह्तीनामुषरत्रोप- 
देशात् ॥ २॥ 
घ) विष्णास्स्थाने तिष्ठामीत्यवापीषठते ॥ ३ ॥ 

अन्तर्थचन्यः पादो भवति बरहिर्वेदिसम्यः ॥ ४ ॥ 

[ब्याहृत्यन्तत्वे हेतुविवरणम् | 
(ब) पूर्ण सादृश्यात्--कं प्रप्य इत्यनेन ; तस्य व्याहृ्यन्त- 
त्वात् ॥ 

[भाषेऽन्येषामित्यन्यपदाथैः विकरोपपन्तिश्च] 

अन्येषामपाटादिकसषः--कं परपथे इत्यदिः व्याहुत्यन्तस्य 
शाखान्तरे पटाद्िकछयः ॥ 

[प्रथपाव्याहतिजपे विषः] 

संहितोपदिष्टा-हृवीरिति--अतः प्रागविकारस्सत्यं प्रपथे 
इति भग्र: ॥ 

[अव्याहृतिजपपश्चाश्यः] 
केचिदव्याहूतिकम्--व्याहृतीनायुरत्रोपदेशात् सत्यं प्रपथे 

दत्यव्याहतिकम् । हात्रकाण्डे पठितानां व्याहृतीनां याज्यादिषु 
विनियोगः ॥ 

1 । 

1 वैभरसदटश्याद-श्च. > अन्येषामपारत्-ख. ग. ध. षां च पाटात्- 

क. 3 तोवरिष्ठ-स. ग. घ. 1. तेपदिष्ट--क. 71. ^ षूपयोगः-ध. 
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, अथोध्वैसितिष्ठन् अयन् सामिधेनीरयुबक्ष्यामीति 
ब्रह्माणमामन््रथ दशहोतारं व्याख्याय व्याहृतीश्च 
जपित्वा तरिर्हिटत्योत्तमेन  रहिकारेणाधर्चयुप- 
सन्दधाति ॥५॥ 

(भा) ° अवस्थानसमुमयत्रपि ] 

[बह्मामन्त्रणे पेषपूर्व क्ंकारनिनरत्तिश्च हिंकारे स्वरश्च] 
(भा) अध्वयुणा प्रेषितो ब्क्माणमामश्रयते। हिकृलयेतिवचनाद्धिकार 
एव कर्तव्यो न इंकार इति! स च तेन ° समानाथेः । तेन समान- 
अहणात् । 

[माष्यस्योभयपदाथव्याख्याभेदः] 

(रू) अवस्थानञुमयत्रापीति-उमयस्िन्नपि पक्ष विष्णोः स्थने 
तिष्ठामीत्यवस्थानम् । अथवा अन्तर्वेदि दक्षिणः पादो बहिर्वेदि स्य 
इत्यनेन प्रकरेणोभयत्र देशेऽवस्थानम् ॥ 

[मेषादिकमिकपयोगस्य सूत्र सिद्धत्वस्] 

अभ्वथुणा-यते -समिध्यमानायानुचरूहीति परभोततरकारु सामि- 
धे्नीरनुवक्ष्यामोत्यामत्रणप्य युक्तत्वात् होतृषदनःऽकल्पनानन्तरं मयि 
गृह्णा मीस्यव्थानान्तं कतेव्यम् । सामिधेनीभ्यः प्रतिपद्यत इति सूत्र 
कारारम्भसामथ्यादिदयुक्तम् ॥ 

िङृदयेति-श्षार इति-अश्वलायनेनोक्तमि्हिकारो ने 
भवति ॥ 

1 “ प्रजापतेनुत्रूहि+षेद्ि । ओमयुचरूहि ` इतितेन प्रसुतः (्रयो-वा) > तृती. 
येन दिंशब्देन प्रवोवाजा इत्यादि ऋचः आह अष्यन्द्यश्निः, 3 वेदिश्रोण्योः पुरस्तात् 
तिष्ठन् इति प्रयोगवाक्यम् . * समानार्थमतेन १-ग. 5 प्रकल्पानन्तरम्-घ,. 
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(भा) दहिंकाराधुज्ैः। तेन ' संबन्धात् ॥ 
[इदहोठ्वचनप्र कारः सामिघेनीविरामे पकेरोषाः] 

वाक्य आख्यानं दशदहोतुः । हिंकारेणाषैच॑मुपसंवायमन्तेन 
प्रणवेन विरामः ॥ | 
(घ) त्रिः प्रथमामन्वाह त्रिरुत्तमाम्।॥&॥ 

यं (यां) कामयेत सवरमायुरियादिति तस्य त्रिरनवानं 
प्रथमोत्तमे अतत्रयात् ॥ ७॥ 

(भा) ईिंकाखजेमेव > द्विरुक्तिः ॥ 

[हि कसं उच्चैस्त्वं जपाचुषङ्केऽपि] 

र) दहिंकारादुचैः--उ्याहतीश्च जपिता त्रि्हिृयेति जपसमान- 
कृतुकतवेऽप्युचेरिति सामिधेनीस्वरः ॥ 

तेन संबन्धात्--उत्तमेन हेकारेणाबचेश्ठुपतेदवातीति सामि- 
धेर्नासंबन्धात् ॥ 

[दशदोठ्ब्याख्यानप्रकारलामः। 
वाक्यश आख्यानं दश्होतुः-भ्याख्यायेति विशब्द्- 

पयागात् ॥ 
[भाष्यदष्तितनिरामाविदहेषाेवरणस्] 

हिकरेणा--विरामः---त्रिरनुवचने अधैचसेधानामावात् 
हिंकारममूलयषर्चे विरामः ऋगन्तेऽपि ॥ 

[उच्छवासतदभावन्यवस्था] 

दिंकारवभमेव दिरुक्तिः--अरषैवे प्रणवे चावसानयुच्छर- 
संश्च । ततस्तृतीये वचने प्रणवेऽनुच्छरृष्य संधाय उत्तर धैर्चऽवस्येत् । 

1 एतेत-क्. 2 द्वि-क, ख. ग. 1. मेव दिः-क. 11. 
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(भा) स एव नित्य ` इति केचित् ॥ 

(ख) ठतीयां सामिधेनीं च विर्विगृति संततमन्वा- 
हेति सामिधनीनामविरेषात् ॥ ९॥ 

(स॒) विज्ञायते च ; मेर ऋषेवो एता निर्मिता यत्सामि- 
धेन्यः ता यदयुक्तास्स्युः प्रजया पञ्चभियैजमानस्य 
वितिष्ठेरन् । अथचौ संदधाति संयुनक्तयेवेना इति 
ते मन्यामहे ॥ १०॥ 

(घ) पूैस्याश्रोत्तरणत्तरस्याश्च पव ॑तौ संदध्यात् ॥ 
॥ ११॥ 

(स) संततमन्बहिति सामिधेनीनामनुवासवादो 
विज्ञायते च ॥ १२॥ 

(घर) नान्तरस्यो व्यन्यात् । यद्यन्तर्चौग्यन्यादवाने 
प्राण दध्यात् । अतिहाय पूर्वस्या अधेचेयुत्तरस्या 
अधच व्यनितीति ॥ १३॥ 

[ठृतीयायास्रचि विहोषः| 

(भा) वृतीयायां2 तं त्वां समिद्धिरक्गिर इति पदे विरम्याधचे 

[नित्यपक्षेऽभिमतहेतः 

श्र) स एव नित्य इति केचित्-कामसंयोगाश्रवणात् तृतीयां 
सामिषधनीमित्यादि नित्यपक्षः॥ 

[पद् विरमणस्वरूपम्] 
तृतीया तन्ता-च्छवसेत्--पदे विरमण नोच्छरासः। 

[कक क त १ क) 
[111 

देतीय आयुष्कामपक्षि-ख, 2 निवृत्त्य इति-अ. `“ तृतीयां -अ. 
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(भा) ` पच्छ (सेत्) सन् । परमेवं सपणवसुक्तुतरस्याः भैष 

विरमेत् । एवं तधा विच्छेदः विग्रहः ॥ 
[सतताचवचने स्वधिषयता सततत्वरूपं मानं च] 
संततवचनं सवैत्र॒ सामिधेनीनां न प्रथमो्तमवाद्ः | 

एता निरता इति वचनात् अधेचतानश्रतेश्च । संततवचनमनु- 
च्छासवादः । परित्यज्य पूरैस्या अधेवयुततरस्या अधे उच्छास. 
बादश्रतेः ॥ 

(घ) तिरतु्रचने नाधवे्॑तानो षिते एकलात् ॥ 
॥ १४॥ 

[अर्ध॑चसंताननिषेधः] 

(भा) एकस्य यस्माखषेः ' प्रथभ्मोत्तमोऽनेनाषैचैसतानः। अरर 
प्रणवे चावक्ताय ' तृतीयेऽनुषचनेऽधेचे सतानो न नानषैधखात् ॥ 

[र [भाष्यद्रितजिचिग्रहविश्दौकरणादि) 
(बु) सतत-त्तमबाद इति; त्रिः प्रथमामन्वाहेव्यप्यानन्तरम्- 
एता निर्मिता इति बहुवचनात् अधैसंतानश्चतेश्च अधच 
संदधातीति सवेसामिधेनीनां सेधानवचनात् संधाने चानुच्छरसस्व 
युक्तत्वात् ॥ 
(बर) सततवचनमनुच्छरा सबादः--परित्यञ्य पूरैस्या अधैमुत्तरस्या 
अधरे उच्छरासवादश्रुतेः । नान्तरषंचो व्यन्यादिति ° शाखान्तरोक्त- 
रत्या समानाथतवात् । ‹ ऋषेर् तऋषेवां ' इत्यादिनाऽधेचौँ संदधातीति 
प्रणवे षपाठविच्छेदामावः संततमन्वाहेति प्रणवेऽनुच्छापतवादः । 
परथमोक्तमभ्यतिरिक्तानामेतो धर्मो ॥ 

एङ़स्य यस्मा-बसायः--तयोः प्रयोगः प्रणवे अनुच्छरसो 
विद्यत एव प्रथमायाः ॥ 

 एवोच्ख्वेसत् सम्रणव-घ. र स्याथ जञ. 3 विच्छेरविग्रदः-घ. त~ ,. 
यवाद्ः-घ. त्तमपाद् १-छ, ऽप्रथमे अतो नारषर्चसंतानः-घ, , मेना 
संतानः-छ्ल. 7 वतीये ठु-क. 5 यद्यपि त्रिः-घ. ° दितिश्चत्यास-धघे. 
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(द) स्वं वरुण इति वापिष्ठराजन्पानां परिधावीयाऽऽ- 
जुहोतेतीतरेषां गोत्राणम् ॥ १५॥ 

[पुनः परिधानीयापदफङं विशेषश्च 

(मा) ` आजुहोभ्तीयान्त्येति सिद्धे परिधानीयेति पुनर्विषानादाग - 
न्तूनां पुरस्ताष्दस्या निवेशः । वासिष्ठशाण्डिच्येम्य ऊव पूत्ैमगस्तीनाम् । 
आर्षेयवरणप्रतिषेषेन ^ होतुरर्षियवरणपरतिषेध इति केचित्| १५॥ 
(घ्र) नराश्चश्सो हितीयः प्रयाजो बपिष्टञचुनङानाम्। 

तनूनपादितरेषां गोत्राणाम् ॥ १६॥ 
[नरारोसेषु व्यूहतो व्यवस्था| 

(भा) °वेदान्तरोपदेशात् । नराशंसो अम्म आज्यस्य वेखिति 
वसिष्ठानां शुनकानां च द्वितीयः ॥ १६॥ 

(वु) आजुद्यो-दस्या निवेश्चः--अल्याक्षरपदप्रयोगक्तभेवऽपि 
बहृक्षपदप्रयोगः अजुहोतीभ्येतरेषामित्यत्रापि परिषानीयेत्यनुषङ्गः । 
7 त॒त्रान्त्यशब्देनापि ॥ 

वासिष्ठ-गस्तीनाम् --बहुचपणेगपक्ष अत्रथादीनामपि 
नाराश्चसः । अस्मदीयप्रयोगपक्षे यथातुत्रोक्तम् ॥ 

वेदान्तरोषदेश्चादिति--आध्वर्यववेदसाजिरेधस्य अध्व 
पवरस्येव निषेध इति सामिषेनरनूच्य प्रवरमुक्तेति सामिषेन्यन- 
न्तरं प्रवरशचेसनात् नराशंसो द्वितीय इवयसख पुरस्तासतिङ्कष्य परतिषेष- 
निवाह उक्तः । वपिष्ठादीनां परिषानीयोक्तिप्रसङ्खेन तेषां पयाज- 
विशेषोक्तिः ॥ | 

नरादसो-तीयः--पयांजः । अमे महां असीत्यादि तवं परि- 
मूरसीत्यन्तेन अभेः स्तुत्यथलवेन प्रवरनिविदो व्याख्याय आवह देवान् 

1 अच्यद्दोतेति अन्तेति-ञ्. 1. अगजुदेतिधान्यति सिदे £~-ग. 7. 

2 तीति याज्येति सिद्धे-कष. 3 अस्याः पुरस्तादनिवेशः-क.* दोतवषेयवरण १-ल. 

5 देवतान्वरोप-ख. 5 हेतित्यु्तरेषा-क. तत्रादयन्त-ख. तत्नाज्य-क 
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(द्र) छा प्रवरमुक्ता निविदोऽन्वाह् ॥ 
॥ १७॥ 

(घ्र) तासां सप्षपदानुक्छाऽपानिति॥ १८ ॥ 
इवि एकाद्ची खण्डिका ॥ 

11 पिर 0 

(द्र) अथ चत्वाथथ चत्वारि ॥ १॥ 
(ष) ता अनूच्य देवता आवाहयति या यक्ष्यमाणो 

भवति ॥ २॥ 
[पयाजादिषु कचिष्ोप ऊश्च] 

(भा) प्रवरनिविद अआवाहनाथाः । › आवाहनीयसंस्कार 
आवाहनमित्यथेः । तस्मादनिष्टानां प्यते । देवेद्ध इति रिज्ञादाहव- 
नीय आवबाहनकता । तस्मादप्सु तद्विकारत्वा१्दृहः। 
(ममायमिति मकान 

(र) यजमानयित्येतैः स्तुतस्याभेरावाहनकवृस्वेन ग्यपदेशादावाहनाङ्- 
भूताः प्रवरनिविदः॥ 

आहवर्नीय-इप्यते--! तस्मिन् कमणि देवतात्वेनानभि- 
मतानां आवाहनं उप्यते प्रहृतावपि । अत एव यश्चयमाणो भवती- 
लयुक्तम् ॥ 

देवेद्ध-फतो --मम्न आवहति देवेद्ध इत्यादिना प्रकाशितस्य 
निर्दशात् ॥ 

तसा-दूहः---वरुणप्रघासादविषु अवभृथे वा आहवनीय. 
विकारत्वात् निवित्स्वावाहने च सबोधनविमक्तयन्ताभिशन्दस्थनेऽ- 
प्ठाव्दप्रयोगः । केचित्तु आवाहनार्थं खे खं कर्तव्यमिति । तत्र वक्ष्य 
माणपक्षे अरा“ इवापो नेमिर्देवान् यूयं परिभुवस्घ्य अवहत देवान् 

2? आहवनीय-ग, 3 दप्यूहः-क, + अयं प्रन्थः~ क पुस्तके न दरयते, 
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(भा) लावह देवान् यजमानायेति निवित्समािः । आञ्यपाः परयाजा- 

नूयाजग्देवता । अभर होत्रायादेति सिवषटङृतः 1 स्वे महिमानमवेह- 

तिवैके सिषटङ्ृष्देवताम् । गाहपत्यो हम्यवाद् । आवहनीय आवाह - 

मिता । केोषेदाहवनीय एवोभयकर्तेति ॥ 

(र) यजमानायेति अभ्रिमावह सोममावहेत्यादि । जाचापो देवान् वहत 

सुयजतायजध्वमाप इति ॥ 

आवहदे-खिष्टृतः-- त्वं होतृणामस्यायनिष्ट॒ इति भम 
यद विशो अध्वरस्य होतरिति मब्ररिङ्गात् ॥ 

खं महिमान - देवताम्--अनुयाजदेवतानामाज्यपराब्देनावा- 
हितत्वात् विष्टङृतः पश्चाद गरद्यदेवतामावात् आनन्तयाच्च स्वे महि- 

मानमिति खिष्टङ्ृत शति; स्वमते तु सबदेवतावाहनाङ्गखेन सवे- 

देवतानां स्वकीयं महिमानमावहेति वाक्यदोष इति। पष वे देवानां 

महिमा ये विष्णुः परमेषठीति सवेदेवतान्तयािण विष्णुमिति ॥ 

गारईपल्यो इव्यवाद्--ृणीध्वं ह्यवाहनमित्यमेयव भणे देव- 

तावर हव्यवाडमेर्वरणम् । स॒ च गाहेपत्यः इव्यबाडभिरजरः इति 

भत्रे सुगा्ईपप्यास्समिष इति लिङ्गात् । ईच हव्यवादमभिमातिषाद- 

मिलयत्र अनि सिष्टङृतमाहुकेेति मन्त्रलिङ्गात् । भभ हात्रायेति 

सिविष्टह्ृस्वेन च गाहपत्यावाहनम्॥ 

आहननीय आवाइयिता--भावाहनकर्तयुक्तमेव ॥ 

केचिदाद-रेति--भावादनं इव्यवाहनं चं अहवनीयक्ेक- 

मेव । आधानकाङे मनैव सन् वह ॒हभ्यान्यमे पुत्र इत्याहवनीयामि- 

1 देवताः । भकिम्-अ्, २ देवता गाईं-अ्ञ. 3 रमे देबवरगेह-क. रण 

इन्यघ. 
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(घ) सवै खलु वाजिनो नाबाहयेदेषिकदेष(स्वो). 
सुबो यच्च िंचेतादक् ते मन्यामहे ॥ ३ ॥ 

(मा) एताहक्शब्द पस्य ते इत्थं मन्यामहे वयम् ॥ 

(सू) परप्रधानानां परतन््न्यवेतानां च प्रतिषेध(त्वा). 
स्स्यात्तष्धिङ्गत्वाच्छब्दस्य ॥ ४॥ 

[प्र,तषेधव्यवस्था] 

(भा) ब(प)रपधानो निष्कामेन गवारुणः। परत्र श्व्यवेताः सौत्रा- 
मणी पञ्ुपरोडाशचाः । एवं विधानमितादक्चम्देन प्रतिषेषः । तषठङ्ग- 
त्वात् “ तत्पुचकत्वात्तदामिधायकलात् ॥ 

(धृ) मन्त्रणे हव्यवारूत्वपतिज्ञानात् । तूणिहेव्यवाडिति च । देवेद्ध इ्या- 
दिनाऽपमिहितस्य आहवनीयस्य हव्यवाहनस्वे निरदिदय आवह देवान् 
यजमानायेति तस्येवावाहनकतरध्वनिरदेशाच्चोभयकतृत्वमाहवनीयस्य ॥ | 

एताद्क्श-हे वयम्--स वै खड वाजिनो नाबाहयेेविका 
¢ देवपुवां च रिचैतादगिति न्यायप्राप्तानुबादः ॥ 

परप्रधानो-प्रतिषेधः--भस्या्थः -- वाजिशब्डेन प्रयुक्तद्रन्यो- 
परजीविनां प्रधानाश्नां निष्कासेन वारुणयागादीनां परदशेनम् । देविका 
देवभ्युवां परतन्तप्रसङ्गिनां अहणम् ॥ 

तष्ङ्गत्वात्-यकतवात्--अत्रावाहने तन्तरिणामेव नानुष्ञि- 
णाम्। आश्वलयनेन वाजिनदेविकादिषु निषेधात् ॥ 

1 स्यतेऽर्यं मन्या-क. घ. मन्यामहेन्वा्ेतीच. 11, तेत्वं मन्यामहे- 
त्र. 111. > वरुणः {-ज. ऽग्यपेताः-घ ]. स्यवेत-ञ. 17. 4 सुचकत्वात् 
-अ. > मिमन्नितस्य-क, 5 वृत्वमादवनीयस्य-क. 6 स्थैव-घ, ` स्वोर्यश 
किचि, 5 नां परप्र-ध. . 9 दुव इति पर-क्ष. स्व इति पर-ध. 
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(भा) एताद'क्यब्दस्य । परतत्र्यवेतानां ° देवतानां चावाहनम् ॥ ९॥ 

(सू) एकदेवतानां नानादेवतान्यवेतानां वन्त 
मावाहने विभवात् ॥ ५॥ 

[आवाहने विहेषः] 

(भा) एकदेवतानां +नानादेवताभिरपिश्राणां सङृदावाहनं यथाऽध- 
प्रतिग्रहे बरुणश्स्थोप । भवति हि सहृदावाहनं होतुस्तश्रखात् । 
यत्र तु दवताश्न्तरेण व्यवायः यथा भ्राजस्वतस्ूर्थेण ; तत्र पुनरावाहनम् 
शक्रवत् ' प्रातस्सया ° मोक्तभ्यं भुक्तवत्ु ब्राह्मगेषु च पुनरिति ॥ ५॥ 

(घ) अथोध्वज्ः प्रदेशेन भूमिमभिनिधाय अपरी- 
दमहं त्रिवृता स्तोमेन रथन्तरेण साञ्ना वषट्कारेण 
वज्ेणास्ये पृथिव्या अस्ये प्रतिष्ठाया अखादाय- 
तना्योऽस्मान् दवेष्टि यं च बयं द्विष्मस्तं ° हन्मि । 
यदद दोत्(वदभ्ये तिष्ये जिह्यं चक्षुः परापतद । 
अश्िष्टत्युनरामर(त्पुनरहाजा)ज्ञातयेदा बिचगिः। 
बद्वनां रातौ स्याम रद्राणामूम्यायां स्वादित्या 
अदितयेऽनेहषः। चारुमद् देवेभ्यो वाचश्ु्यास 

र) एताद-चावाहनम्--इति पक्षान्तरम् ॥ 

एकदेव-दोतुस्तन्त्रत्वाद्--देवताभिषानस्येकत्वा् ॥ 
रोकवत्-ुनरिवि -प्र तस्वया भोक्तग्यं भुक्तवःसु ब्राह्मणेषु 

च पुनरिति; पुनस्छया मोक्तव्यमित्यावतेते ॥ 

1 क्दाब्देन-क. ख. ग. घ. (व्या). ° व्यपेतानां-घ 1. स्यपेतानामेवं 

नावहनम्-अ. {7. उ देविकदीनां नावाहनाभेति पक्षम्तरम्-घ. + इविषा 

नाना-घ. श्च, 5 स्य विभवति हि !-ग. छ. 5 न्तरव्यवायः-ग. 7 भराङत्- 

स्वया-ख. | 
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(बर) चारं बरह्मम्यश्चरं मरुष्येम्यश्वारं (नारा 
सायाञुमतां पितृभिः । येते शतं बरुण ये सहसरं 
यज्ञियाः पाञ्चा भितताः पुरा । तेभ्यो न इन्द्र- 
स्सवितोत विष्णुरिश्वेदेवा युश्न्तु मरुत 
स्खस्त्येति । अथ यदेनमाहासौ माञुष इति 
तदुपोत्थाय दक्षिणेन पाणिना दक्षिणमष्वरथोरं- 
समन््रारभ्य जपति सन्येनाभ्रीघस्य दक्षिणम् ॥ 

[अभिनिधाने पक्षान्तरम् जपफरं च] 

(भा) प्रादेशेन ` भूम्याः पीडनं ° वेया एवेति केचित् । मूमिमभि- 
क 

निषाम जपो होवृसस्कारस्सर्वाथः ॥ 

(घ) षष्िश्वाध्वर्यो नवतिश्च पाशा होतारम 
मन्तरा षिचृ(विब्रत्ताः। भिनन्ति पाकमतिधीर एत्यु- 
तस्य पन्थामन्रेति होता । अभिमन्वारमामहे 
होतृ पुरोदितम् । येनायश्रचमं स्वर्देवा अङ्गि 
रसो दिवमिति ॥ ७॥ 

(श्र) प्रदेशेन एवेति केचित्--भश्वरायनेनोभ्म् । स्वमते वु 
देरामात्रप्य षीडनमिति । 

मूमिमभि-बोयेः--ददमहं त्रिवृतेत्यादि ते १ हन्मीति निद 
शात् होवृपंस्कारो ^ मूम्याः सवां इति नावाहनाथे इति । अथोधतनु- 
रिति प्रकरणान्तरत्वात् प्रवराथे इति ° केचित््वाहुः होत्ृषये इति 
दनात् ॥ 

1 भूल्याः-श्र. 2 देष्या एति अ. 3 क्त्वात्-क. “ निर्हन्भीति-श्, 
6 स्कृरे, ० देनित्षठः-ङ. ख. ग. 
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[षश्ीत्यदिः फलम्| 

(मा) ष्िश्वा्वर्यो इति प्रवरनिभित्तमास'सस्कारः ॥ ७ ॥ 
ह क 

(षू) मापि प्राणापानाषिति पा्राणी)णी प्रत्याहुत्यो- 
रोदेशं स्पशते ॥ ८ ॥ ८५० ॥ 

(6 (~ [मयीत्यादेर्बिनियोगादि] 
च ध 

(भा) मयि प्राणपानाक्त्युरदशस्पशेनाथः । प्रत्याहरण-तुरप्णी 
हस्तद्वयेनाभिमनम् । उपण्देशचः पाणी प्रत्याहत्य स्पश्चतीति ॥ ८ ॥ 

(सू) आपरणोषिसंपृण प्रजया मा पञ्ुभिरावृणतीष्म- 
सनहनाति यख प्रति विधूनुते ॥ ९॥ <५१ ॥ 

(भा) यथा मुख स्परशत्रोष्ठं तथा कम्पनमिष्मसंनहनानास् ॥ ९ ॥ 

(षू) अथा(तथापःप उपस्पृश्य अने नय सुपथा राये 
अस्मान् । एद्य्र इह हाता निषीदादन्धः(ज्धस्सु- 
पुर)पुर एता भवानः । अवतांमा रोदसी विश्- 
भिन्वे यजा(जया महे सोमनसाय दैवानित्येते 
ऋचो जपन् होतृषदनाय श्रत्रजति ॥१०।८५२॥ 

त त त 1 १7 171 1 

(ब) षषिश्चा-त्म्सस्कार इति--अथ यदेनमाहासो मानुष इति 
प्रवरसबन्धावगमात् होतृवथे इति लिङ्गाच्ालसंस्कार इति होतुरेव 

संस्कार इति । यद्प्यमिमरीने अध्वर््ामीधयोः कमैत्वं तदङ्ग च 

मन्त्रः ; तथाऽपि होतृकाण्डत्वात्तत्संस्कार एव ॥ 

मयि प्राणा-नार्थः-मयीति शङ्गात् । 
पभो ० श काम ~“ 

न् न न ~~~ ~ ~ -----~ ~~न ~+ ~ -- = ~ 

1 संस्कारम् ग. भस्दयथामुखं . . . . . स्पृशति नोषठं 
तथा-्ज., > प्रजपति ग. 

8६007. ४074, 1. 
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(श्च) जनेन होतृषदनं प्राद्युख उपनिरयाथ होत- 
पद्नमामिमृशत्यहे दैधिषव्येति । अथास्मात्तुणं 
निरस्यति ॥ ११। ८५३॥ 

द्रादश्ली खण्डिका ॥ 

[अभिमदीनादौ व्यवस्था] 
(भा) अथाप उपस्पररयेत्यषिकं ब्राह्मणाभिमरेने प्रथमम् । होतृषद- 
नाथं रजति जघनेन होतरषदनस्य पश्चात् ॥ ११॥ 

(सू) श्ु(्क शकर प्रच्छिनाग्रे वा निरस्तः पराण्वसुस्सह 
पाप्मनेति ॥ १ ॥ ८५४ ॥ 

(स्) अथ होतृषदन उपविशति पातं मा यावाण्राथेषी 
उपस्थ इति दक्षिणपूर्विणे सन्योत्तरिण बोपरस्थं 
करत्वा ॥ २ ॥ ८५५ ॥ 

(भा) उपस्थ उत्सङ्गः । दक्षिणः पादः पूर्वो यस्योपस्थस्यः स 
दक्षिणपूर्वे : उपरि भवति सव्यस्य पादस्य दक्षिणः ° उप्रिभावः 
अपूैत्वम् । सव्य उत्तरो यस्य स सम्योत्तरः १ उर्परि भवति सब्यः 
पादो दक्षिणस्य ॥ २॥ 
(घ्र) अथ जपति सीद होतनिहोता होतृषदन इति 

. दे । पिश्रहि देर्बो उश्चतो यविषठस्यषा । वेषि होत्र 
मुत पोत्र जनानां मन्धातासि द्रविणोदा ऋतावा। 
स्वाहा बयं कृणवामा हवींषि देषो देबान् यजत्यभि- 

(बु) अथाप-प्रथममिति--अमगेवां ब्राह्मणस्येति सिद्धं प्रथममपा 
मुपस्पद्यनम् । अथाप उपस्परशयेति द्वितीयं वाचनिकम् ॥ 

1 स्य दक्षिणः-ग. भ्वी. 5वः पूववम्-क, 
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(स्) 

(भा) 

(घ्र) 

रह॑न् । अदेवानाम् स्वममे व्रतपा अपि। 
यद्वो बयं प्रमिनाम । यत्पाकत्रा मनसा । षिश्चषां 
द्यध्वराणामनीकं चित्र केतु जनिता स्वा जजान । 

स(स्वभा) आआयजस्व चवतीरवु(छथ एकषाः स्वाही 
इषः; श्चुमतीर्विंश्चजन्याः । य्वा यावापृथिवौं 
यन्त्वापस्त्वष्टा यत्वा सु जनिमा जजान । पन्था 

मनु प्रविद्वान् पिदयाणं द्(पजम)मदमे सभनेस्स) 
मिधानो विभारीत्येतस्य सूक्तस्य षद् स्वं वा । 
विश्वेदेवार्शास्तन मा यथेह होता वेतो मनवे 
(मनवं ¢ यन्निषद्य । प्रमे बरूत मागधेयं यथा वो 
येन पथा हव्यमा बो वहानि । यमिच्छामि मनसा 
सोऽयमागाचज्ञस्य विद्वान् परुष(ुरूष $धिकि- 
त्वान् । स नो यक्षदेवताता यजीयाननिहिषित्स- 

दन्तरः पूर्वो अस्मननिषदच । तदद्य बाच; प्रथमं 

मसीय येनाघुर्यो अभिदेबो असाम । उजोद(जतिड?) 
उत यज्ञियासः; पञ्चजना मम होत्रं जुषध्वम् ! 

नमो महद्भ्यो नमो अ्ेभ्यो नमो यवभ्यो नम 
आरिनेभ्यः। यजाम देवान् यदि चक्रवाम माञ्या- 

यसरश्ञ “स माब्रक्षि देवा इति ।॥ ३। ८५६ ॥ 

अथराब्दमावः 

अथशब्दो ऽथेङकत्यप्रतिषेधाथैः ॥ ३ ॥ 

एतज्ञपित्वा सुचावादापयति ॥ ४॥ ८५७॥ 
29" 

451 



462 भ्रीरामभिचिद्वाततिसहितधूतस्वामिभाष्यभूषिते [खं. १३, सू. ६. 

[आदापने मन्छः फर उपपत्ति] 

(भा) अभिर्हेतिति शुगादापनं प्रयाजाङ्गम् । अतस्प्वाहा्त्यथं प॑ 
देवतोपरक्षणम् | अस्माकमन्यत्र स्विष्टकृतः अपरिषाठात् ॥ ४ ॥ 

(सू) सर्वत्र पुरस्ताध्याञ्याया ये यजामहयुक्ता व्या- 
हृतीर्दधाति ॥ ५॥ ८५८ ॥ 

(सू) नानूयाजषु ये यजामहे करोति ॥ ६ ॥ ८५९ ॥ 
[व्याहति कारः पश्चान्तरं च] 

(भा) यदि क्रियत ; येयजामहम॒क्कवा देवतोपलक्षणम् । ततो व्याहू- 
तयो भरद्वाजमतात् तथानूयाजेषु व्याहृतयः । उपदेशो येयजामहा- 
नन्तरं व्याहतयो नानूयाजेष्विति ॥ ६ ॥ 

किम धके क 

ब) अग्निहोतेति सृगादापनं प्रयाजङ्गमू--आनन्तर्यादिषटि- 
हौत्रमन््राणां प्रक्रमानुपारेण सूत्रकारेण मन्त्रोपादानरहिते विनियोग 
क्रियते सामिधनीरनूच्यत्यादिना ; उपदे शादितराणीति वचनात् । आश्च- 
रायनोक्तविनियोगानुसारेण विशेषिद्धिः । अतोऽभिहोतेलेतत् 
सुगादापनम् ॥ 

अतः स्वाहा-अपयिपाठाव-खिष्टञ्ृति तु अभि सिषटश्तम् 
अयाडभिरभेरिति पामत् देवतापरक्षणम् ॥ 

यदि क्रिथित-- बह ववचनात् मरदवाजवचनच विकल्पेन सर्र 
यदिक्रियेतत्दा॥ ` 

येयजामह-जेषु व्याहूतयः--येयजामहामावेऽपि याज्याया: 
पुरस्तात् ॥ 

उपदेशो-जेष्विति--येयजामहसुक्ता व्याहतिरिति सूत्रकरि" ` 
नानन्तर्योपदेशात् तत उत्तरं देवतोपरक्षणम् । नानूथाजेषु व्याहृतयः ` 
येयजामहाभावात् ॥ | 
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(स ) अनवानमन्याजान् यजति । अमत्सतेति 
वाऽपानिति ।॥ ७। ८६० ॥ 

अनवानादिपदाथैः विषश्च) 

(भा) अनवानं-अनुच्छवसन् । अपानिति-उच्छवसिति । याञ्यानु- 

वाक्यानामनृहस्तद्यवत्यानामागमः ॥ ७ ॥ 

(घ) पुरस्ताष्टक््मा पुरोलुवाक्या। उपरिष्टाष्टक्ष्मा 
याज्या एतद्वा विपरीतम् ॥ ८ ॥ ८६१ ॥ 

(घ) उभयतो रक्ष्मा परोलुषाक्या तथा याज्ये 
व्यक ॥ ९॥ 

(घ) तिष्ठन् परोयुराक्यामन्बाह । आसीनो 
याञ्याम् । उमे तिष्ठन्ासीनो वा । १० ॥ ८&२॥ 

(सृ) साह त्वै समरद्धा पुरोञुवाक्या यामभिन्याहरन् 
देवतामेवाग्रेऽभिग्याहरति । सा इ त्वै समृद्धा 
याज्या यस्यै देवताया अधिवषट्करोति।॥ ११.॥ 
| ८६२ ॥ 

[पुरस्वाटक्ष्मादिपदाथः] 

(मा) पूरवस्मिन्नै्ै यस्या देवता सा पुरस्वाक्षा उत्तरसिन्नधरच 

यस्या देवता सा उपरिष्टह्ृक्ष्मा । 

(यु) यञ्यानु-मागमः--तस्माहचे नेहेदिति वृतो देवतान्तरे 

नोहः । 
[याज्याचुवाक्या विनियोजकम्] 

पूरषैस्मिन-ह्ष्मा -- रकमक्चनाछिक्न विनियोगो याञ्था- 
मुवाक्यानाम् ॥ 
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[देवतोपलक्षणनिषेधः याज्याुवाक्षयानिणेयञ्च] 

(भा) देवतासुक्ता यस्यां वषट्कारः ॥ 
न प्रयजञिषु देवतोपलक्षणे प्रथमवर्जषु । पाटक्रमे'ण याज्यानु- 

वाक्यः विन इन्द्र मृगो न मीम इति वैमृधस्य । विष्णोनकं तदस्य 
परियमिदयुपांञ्याजस्य वैष्णवस्य } त एवाञ्चीषोमीयस्य । वैकल्पिकानामपि 
देवतानामृहो या्यानुवाक्यावजम् ॥ ११॥ 
+ = 4 त जनन 

 [पुरस्ताह्क्ष्मतोपपत्तिः] [र 
(र) देवता-२ुकारः--देवतामेवाग्रेऽभिग्याहरतीति देवतापदोपक्रम- 
त्वम् । देवताया › अपि वषडिति देवतापदान्तता याञ्यायाः ॥ 

[परयाजे दवतानिदेराव्यवस्थादि) 

न प्रयाजेषु-र्जषु--बभ्वानां प्रथमस्य समिधः समिधो अद्म 
इति पाठात् । न द्वितीयादिषु तनूनपातादि निर्देशो मात्रवर्णिकदेवता- 
पक्षेऽपि । इतरथा प्रथममेव पठितव्यम् । निरुक्तकारवचनादमिदेव- 
तास्व वक्ष्यते माध्यन्दिने । अतोऽपि विकल्पो वहुचपक्षेण । तस्मा- 
स्समिदादीनां मन्रवर्णप्रा्तदेवतानिमित्तनामधेयत्वमिति । केचित्त समि- 
दार्दीनामभेश्च सह देवतात्वमिति वदन्ति ॥ 

[याञ्याुवाक्यानिर्णये विशेषः देवतोक्तिविशेषश्च] 

पाठक्रमेण याज्यानुवाक्याः अभिमूरचत्यादयः । 
विन इन्द्र-होमयिस्य--उपांञ्चयाजस्यासीषोमा सवेदसेत्येव ॥ 
वैकलिपिका-वजंम्--जावाहनस्विष्टकृत्सूक्तवाकादिषु प्रजा- 

पतिमात्रपाठो विष्ण्वदिरप्युपरुक्षणम् । न तदेवताकत्वपक्षे । प्रजा- 
पतिनिरदैशस्य प्रदशनाथेलात् । प्रङृतावृहशब्दः पदान्तरयोगाभि- 
प्रायेण ; अतः इन्दमहेन्द्रवत् प्रृतावप्यपरिपरितदवतान्तरर्नर्देशो- 
पपात्तिः ॥ 

1 शेव याज्या-ख, 1अधिवष-क. ग, 
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(घ) ऋचि प्रणवं दधाति याज्यावजम् ॥१२।८६४॥ 
अयोदरी खण्डिका ॥ 

[न्भ 

[पणवायुषङ्गस्थालानैमानं च] 

(भा) ॐचि प्रणवः सामिषेनीपुरोनुवाक्यानुवच 'नानुद्धसनेषु न 
जपेषु | -बहुचवचनात् ॥ १२॥ 

(घ) ओमित्यचोऽधिप्रणोति ॥ १ ॥ ८६५ ॥ 
+ (भा) ° ऋचोऽधिपरणोतीति द्वितीयाश्च॒तिः प्रथमाया अरथः ॥ १॥ 

(ख) उत्तमस्याक्षरस्य विक्रारमेक आहुः ॥२।८६६॥ 
[तदाक्रमाश्चरषिकासदि] 

(भा) “उत्तमस्य स्वरस्य श्व्यज्चनस्यापि प्रणवं यथा अभे दौतं 
बृहृदोम् ९ ति। यदा ऋचि छन्त तस्य स्थाने 'ऋचि प्रणवं. दधातीति 
उत्तमस्याश्षरस्य तु विक।र उक्तः ॥२॥ 

[द्वितीयपदाथैः) 

(बृ) ऋचि प्रणव-श्रुतिः--श्रतयन्तरमित्यथेः । न द्वितीयाविभक्तय- 
भिषायम् ॥ 

प्रथमाया अथंः-- श्तेः । 
उत्तमस्य-मेमेदात्-परणवस्योचेषेभकत्वमाश्वसयनेन भगव- 

तोक्तमिति धममेदादक्मणवयोरिकत्वमेव तत्र नियतामिति ॥ 
0 97777 1 8 ̀  त 2 1 ता ति 

1 नारोसनेषु-अ. 2 बहुवचनात् १-अ. उ ऋचोऽधिप्र १-अ. + त्रस्य 

£ व्य॒ञ्जनस्याप्रापितविकारः-ग. व्यल्लनस्यापिविकारः प्रणवः-ञ. 5 दोम् १ इति- 

घ. 7 ऋचित्वमन्यस्याक्षरस्य ऋचित्वं तस्य स्थानऋचि-ञ, ? उत्तरस्य. 
9 क्षरविकार-घ, 
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(घ, 

(भा) 

भ्ीरामाोचिदृत्िसदहितधूतस्वामिभष्यभूषिते [खं. १४२ ६, 

 अधिकर्स्यादित्यपरम् ॥ ३ ॥ ८६७॥ 
[सूत्रे सततपद्सिद्धाथः] 

एकेराचायैः ऋचोऽपि परणौतीति चानया श्रत्याऽ'धिकं परि- 

कदिपतम् । यदा त्वधिकं ° तदा अमरे दीचतं बृहतोमिति । तथाऽपा. 

रेता*सि जिन्वतोमिति उपांधचिज्यास्वाधिको नियमः ° घमेभेदात् ॥ ३ ॥ 

(सू) 

(भा) 
एव । 

(स्, 

(भा) 

(सू) 

(बु) 

विज्ञायते च कचयुक्ता प्रणोत्यपरायुक्ता प्रणौ- 
त्यधिके पुनरेतदुपपदयते सन्ततमृचा वषट्करोतीति 
च तद्याञ्याया आधेवषदट्कररोति ॥ ४ ॥ ८६८ ॥ 
कचमुक्तृत्यधिकमुपपयते ।“सततमृचा वषट्करोतीव्यनुदवसवाद 
कचो वषट्कारस्य च मध्ये नोच्छ्वसिति ॥ ४ ॥ 

. अपगूर्यं बषद्करोतीत्युचचैवादशब्दस्य ॥५।८६९॥ 
[वषद्कारोचस्त्वस्] 

उचवेवादो वषट्कारस्य याज्यतः श्रुतिद्धयेनापि विधीयते ॥ ५ ॥ 
# 

य॑ कामयेत प्रमायुकस्स्यादिति तस्योचरप- 
गुये निखिदन्निव वषटुङर्यात् । य कामयेत पापी- 
यान् स्यादिति नीचेस्तसं तस्य याञ्याया वषट् 
र्यात् । यं कामयेत वसीयान् स्यादित्युचैस्तरां 
तस्य याज्याया चषटुषुयांत्। न वसीयान्न पापीया- 

ऋचयु-प्पद्यते-- ऋचसुक्ततिवत् । 
सततमुचा-च्छवसिति -- उपांधिज्यास्वपि । 

[उच्चस्त्वखाभपक्रारः) 

उचचर्वा-धीयते-- ऋचा वषय्करोतीत्याधिकते सिद्धे याज्या- 
धिकः, 2 त॒था बृहदेभिति उपांश्विज्यास्वधि-ञ. 8्त ;-श, 
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(सू) निति समे तस्य याज्याया वषयुङुयांत् । उच्चः 
करौश्चमिव वषय्कुयात्स्वगेकामस्येति विज्ञायते(६॥ 
८७०॥। 

[वषट्कारोच्यारणमेदफख्भदादि 

(भा) `यदा त्वधिकसुे्याज्यासुक्छक > निसिदन्निव वषट्करोति 
यजमानस्य मरणकामः । ग प्रतिषेधा्थान्येवंपकाराणीति 3 न्यायः । 
पापीयान् दरिद्रः प(पिषठो वा ! अतिश्येननीचैः नीचैस्तराम् । करोश्चमति- 
कृष्टम् ॥ ६ ॥ 
(सू) बरीयक्रचो वषद्करोतीति तदत् ॥७।८७१॥ 

बलीयः “चो वषट्करोतील्युञचैवाद एव ॥ ७॥ 

(र) या जधिवषटूकरोत्यपगृये वषट्करोतीति श्रतिद्येनो स्स्व 
विधीयते ॥ ॥ 

[अधिकोच्ेस्त्वलामः) 
यदात्वधिक-ज्यायुक्ता- याज्ययाअधे (ज्यायाअधि) वषट्- 

करोतीत्यधिकोच्चेस्त्वपरं यदा तदोच्चैयाज्यायुक्ता ततोधिकं वषट्कारः । 
अथवा यद् त्वधिकामित्यादेरपरा व्याख्या--ये कामयेत भमायुकस्स्यादिति 
> ५१ < ् पोच दधि तस्येच्चैरित्ि पुनरुच्चेस्छविषानात् ऋभ्वमंतया प्रापोच्चैस्त्वादषि- 

को च्चेस्त्वेन याज्यासुक्ता । 
निखिदन्निव वषट्करोति-निखिदन्निव-निष्खिदन्निव । 

अथव खिद्यमान इव । 
[ग्ऱतन्यायपदाथैः] 

यजमानस्य-न्यायः--पदाभ्यासप्रतिषेष इति वक्ष्यत । 

1 सन्तत~-ञ. ° तदात्वधि-ञ्. 3 खिदज्िव-ग, + प्रतिर्षेदा-अ, 

5 णीतियः--अं. 5 ऋचे-ञ्च, 
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घर) यां देवतां यजेत्तं मनसा भ्यायेत्पुरा वषद्का- 
रादिति विज्ञायते ॥ ८ ॥ ८७२॥ 

(सू) वषटकृत्य प्राण्यापान्य निमिषेत् ॥ ९॥ 
(मृ) अपानेनैव प्राणं धारयेन्निमिषेण चश्ुरिति 

विज्ञायते ॥ १० ॥ ८७३ ॥ 
[ देवताभ्याने मानम् | 

(भा) देवताध्यानं शब्देन निरूक्तस्मृतेः ॥ ९॥ 
(सू) यं द्विष्यात्तस्यौषाडितिवष ट्कुयात्। ओषल्येवेति 

विज्ञायते ॥ ११॥ ८५७४ ॥ 
(स्) वाषडित्येके समामनन्ति ॥ १२॥ ८७५॥ 
(सू) वोषाडित्येकेवाक्षदित्येके । बौक्षडित्येके बोक्षा- 

इत्येके १३॥ ८७६ ॥ 
(सू) वषत्कार मामेवाञ्ो अहं त्वां बृहता मन उप- 

हये । न मां न मे वाचं हिनसात् । हव्यं देवेभ्योऽ- 
भिवहम्योजस्सदस्सह ओजः । वाग्वषट्कार नमस्ते 
अस्तु मा मा हि ~ सीरित्येतद्रषयङ्कते जपति । वाग्ब- 
षटूकार नमस्ते अस्तु मामा हिंसीरिति बा ॥१४॥ 
॥ ८७७ ॥ 
[द्विषधातुपादानफलम् वषरशाब्दण्टुतासिद्धादि च] 

(भा) ओषट् श्े्यस्येति प्रतिषेषाथेम् । सवेश्स्याचस्य इतिः । 
वषट्कारसमानार्थे * पित्रयायामङ्ुत्िवचनात् । बहुचानां केचिद 

(र) देवता-स्मृतेः--स्वगेकामस्य | 
ओषदेष्यस्येति प्रतिषेधाथेः--भोषत्येव दहत्येव । 

[पततन्माजामानम्| 
स्ेस्या-षितत्बात्-- व्याकरणेन श्रोषडोषीडत्युपादानात् । 

1 तेस्पता-. क्तस्मते- ज.ग. > षटद्वष्यस्य-अ. 3 स्या--स्य-ति-्. 
4 पिर््रायाया-घ. क्रियायां . . . स्ितिव्चनात्-ञअ.  5केचित् वषरज्ञ-अ. 
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(भा) षट्कब्दस्य ` न प्यायशब्दस्येति स्वरूपशब्दस्येतिः परिभाषित- 
त्वात् ।  तरिमात्रता ्ुतिः । यथा वोषडति वषटकारस्य । एवमन्यत्रा- 
+ प्या्स्य स्वरस्यापदेाः। ? हेत्रायाजमानस्य न विकल्पः 
समुच्छयः । सङ्खया युक्ते तु विकल्प एव । यथा षटूसरवे वेति ॥ १४ ॥ 

(घ) . अङ्कलीमक्तामिरे प्राणायेति मृखदेशमृष्वेमुसकृ- 
ध्योर्जऽपानायेत्यवाचीनं नियच्छति ।१५।८७८॥ 

(भा) अक्तामुक्षिताम् । मुखस्पशेनेनोकषेणम् ॥ १५ ॥ 
(घ) अवान्तरेडामवत्तामङ्लीभिनिगृह्य न पुरि 

करोति ॥ १६ ॥ ८७९ ॥ 
(भा) अवत्ता-गृीताम् । मुष्टिं सहाङ्गषठेन ॥ १६ ॥ 

घ) युखमिव प्रत्युपदययते ॥ १७ ॥ ८८० ॥ 

(भा) स॒खतुल्य धारयति ॥ १७॥ 

(श्र) यं कामयेतापद्युस्स्यादिति पराचीं तस्येत्युक्तम् । 
॥ १८ ॥ ८८१ ॥ 

(ब) तरिमात्रता-समुच्यः--बहुवानां परिमाषायासुक्तत्वाडषद्का- 
रादीनाम् ॥ 

सङ्कया-मुकषिताम्--अङ्करिपवेणोराज्येन । 
गुखस्परनेत्छषणम्--आश्वरायनेनो्ठयोः स्पशेनविधानात्। 
अवत्तां-षेन-जभिग्रहणं तां न करोति । 

क 

मुखतुल्यं -धारयति-सुखभिव प्रत्युपहयेतेति वचनात् । 
जनमा लिन माणम णण गया भावन क णाप 

1न न पयीय~ध्च., 2 स्येतिमाषितत्वात्-ञ, रत्रिं . . तातिः-ञ. 

भाषितत्वात-ग. « ष्यसीतिवष ?-्. 5 यस्वरस्यो-ञ. 5 होत्रा या याजमा- 

नेन वि-ञ. {. हत्राया यजमानने नवि-ग. 7. युक्तेषु वि-. वेवेति 
ञ्ज. अथामुत्थिताम्-ग, 
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(भा) इडा पराची प्रतिचीच व्याख्यास्यते ॥ १८ ॥ 
(मू) पदाभ्यासप्रतिषेषस्तु ॥ १९॥ ८८२॥ 
(भा) पदाम्यासश्च प्रतिषेधश्च पदाम्यासप्रतिषेषः । स आभ्यां 
्रतिभ्यां क्रियते ॥ १९॥ 
(सू) विज्ञायते चेडोपदूतेति तत्पराची । उपहूतेति 

तस्प्रतीची ॥ २०॥ ८८३ ॥ 

(भा) पराचीमेति प्रतिषेष"समानस्य पदस्य प्रतीचीमित्यभ्यास- 
विधिरसमानस्य पदस्य । `कथम्£ असन्दिग्वाच्छत्यन्तरादुत्तर- 

स्मद्डिपहयतोपटहतडति । इडा पराच्स्माकं > परिटिता + प्रतिषिद्धा 

(ख) इडापराची प्रतीची च व्याख्यास्यते-यं काम- 
येतापञ्ुस्स्यादिति प्रतीचीं तस्येडामित्यादिश्वतेव्यौर्या ॥ 

पदाम्यासश्च-पदस्य--अस्याथः--अपद्युतादेश्येजमानानि- 
टस्य अशुभरूपस्य फरस्याध्वय्वदिभिरपि कामयितुमयुक्तत्वात् पराचीं 
तस्येडापिति पराचीलप्रतिषेषः क्रियते । समानस्य पदस्येति सदृशक्य 
पदस्येत्यथेः । इडोपटूतेति पदस्य व्युकरमरूपमुपहतेतयेतत्सदशमेकाय- 
त्वात् । अक्षरेक्याच्च क्रमभेदमात्रात् पदमेदात् सदृशत्वम् । अतः 
पराचीं तस्येति सदशपदद्भयपरयोगप्रतिषेधः । असमानस्य पदस्येति 
असदरास्येकस्येव पदस्योपहूतेडेत्यभ्यासविधिः ॥ 

कथमू्-इति--कथ पराचीं परतीचीं पदयोरथमथे इयत्राह-- 
असंदिग्धा-विकृत्यर्था--परतिषिद्धपरयोगो विकृत्यथैः । 

प्रकृतो प्रतिषेधोपदेरात्। कथे विकतो प्रतिषिद्धस्य निवेश इति 
चेत्-- । 
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(भा) वितथो ! मा मूदन्थः ` पाठ इत्युपहूतेडोपहृतेडेति प्र्ृत्यथ- 
अथवा पदाभ्यासस्य तुल्यस्य प्रतिषेधः ` पराच्यां क्रियते । अतः 
° प्रतीच्युपहवः कतेव्यतया श्रुत्यन्तरेण व्याख्यात ५ उत्तरेण । 
अथवाऽथेः ; अस्मदीया न प्रतिषिद्धा 5 । अन्येव सा यत्र तुल्यः 
पदाभ्यास इति सङ्कषेपक्षः ॥ २० ॥ 

(र) सा भूद-विधानात्--परराचीत्वमनम्यासः । नव वा पराची- 
रिति दशेनात् तस्मतियोगितया प्रतीचीमित्यभ्यासोपदेश्च उपह्रतेडतयस्य । 
यद्यपि श्रत पराच्याः प्रथमः पाठः तथाऽपि पदाभ्यासप्रतिषेधे इति 
दरनद्रसमासपक्षे प्रतीच्या " अनुष्ठेयतया अंभ्यषहितत्वात् पदाभ्यास- 
प्रतिषेष इति पूवनिपातः ॥ 

अथवा-करियते--यदा षष्ठीसमासः पदाऽपीडोपट्ूतेति 
पराच्या एव प्रतिषेधः । एकस्येव पुनःप्रयुज्यमानस्याभिमुख्याभ्यास- 
स्वेऽपि पदाभ्यासप्रतिषेष इति वचनात् सहशपदयोः प्रयोगेऽप्यभ्यासता 
गोणी । तस्याः पराचीमिति प्रतिषेषः इडोपहूतति ° पठितस्य ॥ 

अतः प्री-त्रेणेति- पतीच्या उपह्वतेडोपो अस्मानितयत- 
योत्तरेण विज्ञायते वेत्यादिना तच्छ्यन्तरं परतीच््योपहवकतेव्यतया 

विधिपरतयोपातमिति" व्याख्यानान्तरम् ॥ 
अथवाथं इति--व्याख्यानान्तरम् । 
'"'अस्मदीया-पक्षः--यत्र शाखान्तरे एकस्येव पदस्याम्यासो 

सुख्यः पठ्यते तस्य प्रतिषे इति सकषपक्षः । असन् पक्षे यथा - 
पाट प्रयोगः ॥ 

1 न्वथकः-ञ. > पराचय-ख. ग. घ. > प्रतिषिद्धोपदवः--ग. चच्युप- 
सादः-ख. 4 इतेरेणेति अथवादः- ङ ॐ डाः-ङः. 5 अस्मदीया न प्रतिसिद्धा 

अन्यैव 7 च्यायुेयरूपतया-ख. ग. 5 ततः-घ. ० मिति । व्यास्यानान्तर- 
मथवेति । अस्मदीया-घ. +° भस्मदीयानभ्रतिषिद्धा । अन्येव--प्रतिषिद्धा-ख 

ग. सायन्नतुल्यः १दाभ्यास इति संकूषेपक्षः-ख, ग. 
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(घ्र) आध्वयेव एवातोऽन्यानि कर्माणि होत्राम्नातानि 
भवन्ति उपदेशादितराणीतराणीति ॥२१।८८४॥ 

(म्।) आष्वयेव उक्तं ` होत्रं का्स्यन दशपूणमासयोः । उपदेशो 
बहुचा्नायः । तस्मादागमाधेतव्या्नातराणि वैतानि ° कर्माणि | 
बहचरोषत्व।दस्मदीयहोत्रस्य । ` किञ्चिदान्नायते “ विङृतौ । तत्र 
स्वकायं वा बह्वान्नायो वा विकल्पः। यत्र तु पादाभ्यासर इति 
न हयङकस्न परेत्सूत्रकारः । 

(बु) आध्वयेव-सयोः--असिन् प्रकरणेऽनुक्तानां होत्रशेषधमाणां 
प्चदशसामिषेनीरन्वाहत्यवमादीनां आध्वर्यवकाण्डोपादेष्टलात् दर्च- 
पूणेमासये्त् छत्स्नमस्माकमुप्टमिति ॥ 

उपदेशो-यहोत्रस्य-- ऋग्वेदेन होता करोतीति परिमाषाया- 
क्तत्वात् । जथवा बहुचशेषत्वादिति बहुीहेसमासः । 

यत्र किञश्चि-विकद्पः--भस्माकं तु प्रकृतिवत् साङ्गोपदेशा- 
भावद्विहृतावस्मदीयापदिष्टबहुचान्नातयोर्विकेल्पः ॥ 

यत्र तु-पूत्रकारः-- यत्र तु पदाभ्यास इत्यादि °वेक्ठत धमे 
पदेशः प्रतिषिद्धो विङृत्यथः ° इत्यक्तम् ; तत्र॒ बहुेन विकल्पः । 
न क्तं ` पठति सूत्रकार इति ;-- सूत्रकारस्य प्रयोगविधातृतात् 
अङ्कत्लपठे प्रयोगासंमवात् सूत्रकारोपदेशेऽपि विकल्पः ॥ 
तदधम 

1 उक्त होत्रं कात्सनेन. 9 वैकृतानि बहच-ग, ज. 5 यत्र किवविदा- 
ध-अ. ^ विङृतावस्मदीयं तत्र-घ. 5 दित-ख. ग, ® इति तत्र बहू-ख. 
ध. 7 पठन्ति ख,-परस्तीति-ग. | 



खं. १, सू. १.] अपस्तम्बश्रोतसूत्रे पञ्चमग्रश्े प्रथमपटलः 463 

(भा) यत्र तु मश्राज्ञाय 'एवत्रे नियत आगमः॥२१॥ 
॥ इति टदोचकत्पस्समाप्तः ॥ 

भ 

अय पञ्चमः प्रन्नः 

(चू) ` अभ्रयाषेयं* व्याख्यास्यामः ।॥ १॥ ८८५ ॥ 
[आधानेपृवांङ्गं सकरल्पप्रकारश्च] 

(भा) संरोध्यासानं तपोहोमजपेः सभार्यो मेत्रीं कृत्वा सवैमूतैः 

द) यत्र तु-आगमः- यत्र तु मनच्राञ्नाय एव याज्यानुवाक्या- 
दिरस्मदीये तत्र बहुचास्मयागागमो नियतः दशेपूणमासयोः सम्रोप- 
देशेऽपि बहचप्रयोग विकरण्यते ॥ 

` इति शरीमदपस्तम्बश्ौतसूत् धूतस्वामिभाष्यवत्तौ 
श्रीरामाश्नेचित्कृतायां दौत्रकट्यस्समप्तः 

अथ पञ्चमः प्रन्नः 

[माष्यदाक्षतदहोमादे्विंशिश्योपयोगः परमाण च] 
# ~ भ, € ० 

संशोध्या-भूतेः--कमांदिष्वेतेजेहुयात् पूतो देवलोकान् सम- 

श्रते इत्यादि श्तिदशेनात् प्रथमं चरित्वा पूतो भवर्तीत्यादिस्पतिदरं- 
नाच्च ॒सरवैवेदिककर्मसाधनमूताक्चिसपादनयोग्यतासिद्धयर्थं प्रागाधा- 
नादधिकारिणः पलीयजमानयो : शुद्धिः कतेभ्या । अथ वै सु कोनु पूत 

1 एव तत्न तु नियत अगमः-घ, वदत्मू-ड. ए एव दशपूणंमासौ व्याख्याय 
सर्वश्रोतकाण्डोपकारकं सवप्रथममावि चास्याधेयमारमते (र). > अस्याधेय- 
मितिभवि यः; बाहुककात् । अभ्रिरथेयो यस्मिन् कमं्भीति बहुीहिवौ । 
तच उपनयनादिवत् आवदयकं पुरुषस्य ; श्रतेः; स्यृतिष्वप्यावर्यक्र- 

पुरुषसंस्कारेषु पाठात् 1 वसिष्टवचनात् । आचर्यैणपि द्विजातीनां वर्णधर्मत्वेन अचु - 
क्रमणात् । मनुनाप्युपपात्तकमध्येऽनाहितामितायाः स्मरणात् । बोधायनेनैहिकफल- 

विशेषस्यापि प्रतिपादनात् इति. 
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(मा) यस्मि्नक्षत्रेऽभिमाधातुकामः पवणि वा तस्य ॒पुरस्तात्सव्पे 
द्वादशाहादो वा सकल्पं करोति। अभीनाधास्ये सवैक्रलथमू । भेरस्य- 
चिहृता या राक्ष्यामि प्रयोक्तुम् । वसन्ते तिकासु रोण्यामम्- 
(सस्मिन् ) म्मिन्वा पवेणीति ॥ 

[अरणेराहरणं ; विद्युदसि चिषये मतिभेदः] 

(घ्र) यो अश्वत्थरशमीगमे आर्रोह त्वे सचा | 
ते ते हरामि ब्रह्मणा यज्ञियः फेत॒भिस्सहेति "शमी 

. गर्मैस्याश्वत्थस्याश्णी आहरति ॥ २ ॥ ८८६ ॥ 
म ानयन 

(वृ) यो वै खट शद्धे योने प्रादुषप्यात् । अथ वर तर्हिं कप्मादभिरछुद्धः 
यजमानो वा अभर्योनिस्स हि पाप्मना सन्न इति | * अस्ति वा भरे तस्य4 
पूतिस्तपस्तप एवास्य पाप्मान निरदहत तस्माद्भिः पूतः कमु 
सोम्यो भवतीति दशनात् । 5 अथवा अवितनेन कर्मसमाप्तय्च च तेतर 
स्वेमूतेः पलीयजमानाभ्यां ऊतैग्यम् ॥ 

यस्मिननकषत्रे-करोति--यसिन्रक्षत्रेऽभिमाषास्यन् स्यात् तस्मिन् 
सवत्सरे परस्तादित्यदिवक्ष्यमाणकारनुरोषेन ॥ 

अभ्रीना-पवैणीति--सकल्पः ॥ 
1 1 [कि `) 

म म 

1 शमीगर्भस्येति षष्ठीसमासः (र). > अध्वयुः । अरणिप्रमाणम् 
अनुक्तत्वादथेलक्षणं भवति चतुरहलसुत्सेधां द्वादशा ङ्खलं विस्त्णा पोडषाङ्कलमायता- 
मिति बोधायनः । चतुरविशलङ्धलवेति कालयायनः । अरणी चकारेयत् प्रमाणं चङ 
कुवन् गायत्रीं पठेत् पठतश्वाक्चरसंख्यन्येवाङ्गन्यरण्या भवन्तीति ` वैष्णवपुरणे 
(र). ° असिवा-ख, ग. « पुनः पुनस्तप एव तस्य पाप्मानिरदहत-ख, श, 
5 तथा अविघ्नेन समक्षं च सर्वमूतैरमत्रंकर्तव्यम्-घ. होमादिसाधारणत्वात्, 
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(भा) ततोऽरण्योराहरणादि समिदाधानान्तम् । न विधयुदाक्ि ; अयज्ञ- 
त्वात् । इष्टषु तु ददपूणेमासविकारताद्विघदसि दृष्टिश्च । उपदेशो 
विद्युदसि सकल्पः । अरण्योराहरणादि पुनशवेषटषु विचुद्ष्टी ॥ 

[अरण्याहरणकतैदेदराकाखादि | 

आहरणमरण्योः पूवछिन्योरपिः युगपदेकेन मन्त्ेणोषासन- 
समीपमध्वर्युणा प्रातःकारे । > उत्तराराणिरपि यावज्लीवस्य ` पयता 
ह्वियते। यो अश्वत्थ इत्यवयवे कृत्स्नापचारः । अभिमन्त्रण च युगपत् ॥ 

"~ ~~~ 

[अन माष्यग्रन्थोपरश्चिताबयिः) 

(र) ततोरण्यो-धानान्तम्-- बह्मोदनवरदानान्तम् । 
[विदयदसि सद्धावपक्षे उपपत्तिः 

उपदे-सिसेकट्पः - सवेयज्ञेष्विति यज्ञग्रहणस्य होमादेरुप- 
रक्षणत्वात् जआघानचतुरहोवृजपादिष्वपि कतेव्यो विद्युदसि । 
सकल्यात्परतो विदयुद्धवत्येव ॥ 

[विद्यदवृष्टोः अचृतिभेददेतुः, 

अरण्योरा-दष्ठी-मयोगमेदादिस्युपदेश्षः । अनङ्गत्वादिति 
मीमांसकाः । यदा आधानानन्तरमेव निरुप्यन्ते तदा निलयो विध- 
दष । यदा तु सचः इष्टीनामाधानाज्गल्वेऽपि भवत्येवाघानङृतः ॥ 
। [मूर्वसिन्नग्रहणयुगव्छाहरणवृक्षन्यपरदेशाद्यपपा्तः, 

आहरण-गपत्--अश्ुष्कयोरग्धुत्पादनासामथ्यांत् । पूव“ 

छिच्योरेव द्वाद्ाहादो । एकवचनत्रऽपि मन्रपदानां अरणियुगव्छमि- 
पायत्वादेकवचनस्य सङकदुक्तेव य॒गपदाहतव्य नाभ्यासः ॥ 

यो अश्वत्थ-पचारः--अश्वत्यसब्दस्यावयिपरत्वात् ॥ 
अभिमन्त्रण च युगपत्--यचप्येकवचनान्तः ॥ 

7 गमीरो 

1 दव-ख. ग. घ. 2उत्तरारण्यपि-ग. 3 पयोप्तायावज्जीवस्य दवियते-क. 

५भ्!वितत्वात्. 

30एपषू् +, 07, , 30 
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(श्रू) `" अज्लमीगर्भस्येति वाजसनेयकम् ॥३॥८८७॥ 
[अदामीगभेऽपि मन्त्रानिचुन्तिः] 

(भा) अशमीगमस्याप्यनिवृ्तिभेन्नरस्य हिरण्यकशिमतात् । ° परथिवी- 
शमीति ॥ 

( मू) अश्वत्थाद्धन्यबाहाद्धि जातामग्नेस्तनूं यज्ञिया 
संभरामि । शान्तयोनिं शसमीगभमग्रये प्रजनयि. 
तवे । आयुमेयि धेद्यायुयैजमान इत्यरणी अभि 
मन्त्रय सप्र पाथिवान् संभारानाहरति । एवं 
वानस्पत्याच् पञ्च पञ्च वा ॥४॥ ८८८ ॥ 

(सू) भ्यसो वा ` पार्थवाच् ॥५॥ ८८९॥ 
[पाण्िवभूयस्त्वपश्चे सङ्क्यभिदः] 

(भा) मूयस्तः पार्थिवान् अष्टौ ; वानस्पत्यास्सतैव ॥ 
[शामीगभमपद विग्रहः) 

(घृ) अशमीगमे-मतात्-शमीति--शम्या गर्भर्शमीगभ इति 
षष्ठीसमासः न पुनरशमी यस्य गमे इति । प्रथिवी शमीतिप्रथिवीतेन 
सस्तवाधारत्व राभ्याः ॥ 

[भाष्यदर्शितसख्याभेदपपाक्तेफरमेदश्च] 

भूयसः-पार्थेवा अष्टो वानस्पत्याः संमैव--दिरण्यन्त 
अष्टापुपाद््ाः । सक्तपक्षे रकराणां रोपः । हिरण्यस्यावश्यं मावि- 
(भाषित) लात्। तथा च भाष्यकारः पञ्चपक्षे ताग्रश्चकलनि हिरण्य- 

स्थाने पञ्चम इति वक्ष्यति । केचित् पञ्चपक्षेऽपि पार्थिश्वान् भूयसोऽषटो न 
लभ्यन्त इति ॥ 

1 अप्यदापरी-क. ख. अरामीग्भैऽपि मन्त्रानिघ्रत्तिः अश्वत्थमात्नस्येव 
शमीगभस्तवनात् हिरण्यकेरिबोधायनाभ्यासुकेश्च (र). ? प्रथिवीवशमीति-क. घ. 

अष्टौ पार्थिवा वक्ष्यन्ते । ते स्व भवन्ति सप्तत्वे बानस्पल्यानाम् ; पशत तु 
सप अष्टवास्युः (र). ^वा भूयसो-घ, 
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क कि 

(घ्र) न सम्भारान् संभरेदितति बाजसनेयकम् ॥६॥ 
॥ ८८० ॥ 

[असभारपक्चे कत्यविशषः 

(भा) असमारपक्षेऽपि अरणी अभिमन्रय तृष्णीं निधानम् छिङ्ग- 
विरोषात्। संभाराणां पएूवेग्हीतानामपव्याहरणमेोपासनसमीपेः | 
(सू) वैश्वानरस्य सूपं परथिष्यां परिल्षसा । स्योनमा- 

विशन्तु नः इति सिकताः । 
यदिदं दिषो यददः परथिव्यास्सजज्ञाने रोदसी 
संबभूवतुः । उषान् कृष्णमवतु कृष्णभूषा इहो- 
मयोयैज्ञियमागमि्ठा इत्युषान् ॥ 
उतीः डर्वाणो यत्पथिवीमचरो गुदकारमाखसूयं 

प्रतीत्य । तत्ते न्यक्तमिह संभरन्तः शतं जीबेम 

शरदस्सवीराः इत्याखकरीषम् । 
उ पृथिव्या रसमामारन्तः रातं जीवेम शरदः 

पुरूचीः वञ्रीभिरयुवितते गुहासु शोत त उव्यैवधिरा 
भवामः इति वरमीकवपाम् ॥ 
प्रजापतिसष्टानां प्रजानां श्चुघोऽपहत्ये सुवितं नो 
अस्त॒ उपग्रभिन्नमिषमूजं प्रज्ञाभ्यः षदं गृहेभ्यो 
रसमाभरामि इति ̀  दम् । 

[भाष्यस्थलिज्ञािंसोधपदस्याथेः| 

(घर) असमभ्भार-षिरोधादिति--यं खा समभरन् स सम्भृतस्सीदेति 

रिङ्गविरोषात् ॥ 

1 प्याहरणे ओपासनक्षमीपम्-क. 2 णेसर्मापम्-ङ। ° सूदः जलारायस्य 
मत् अरोष्यस्य (३). 

30 
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यस्य सूपं विभ्रदिमामबिन्दद्हा प्रविशट-सरिरस्य 
मध्ये । तस्येदं विहतमामरन्तोऽछम्बङ्ारमस्यां 
विधेम इति वराहविहतम् ॥७॥ ८९१॥ 

प्रथमा खण्डिका 

याभिरदहः हज्गतः प्रतिष्ठाघ्ुर्वीमिमां विश्वजनस्य 
मर््रीम्। तानरिदिवाश्शकरास्सन्तु सवाः इति 
शर्कराः । 
अग्रे रेतशन्द्र ° हिरण्यमद्धथस्सभूतममृतं प्रजासु 
तस्संभरक्चत्तरतो निधायातिप्रयच्छन्दुरितिं तरे 
यम् इति हिरण्यम् ॥ १॥ ८९२॥ 

(भा) सिकताः--वाट़काः । ऊषरे ̀  मवा ऊषाः?। आसु ° करीष 
आखूकरः चुचुन्दार्कर वा । वर्मीकवपा वल्मीकमृत्तिका । सूदश्चखन- , 
मृत्तिका । वराहेण विहतो वराह विहतः। “पश्च सोवणांनि शकलानि पञ्च 
राजतानि त्रीणि त्रीणि वा। अति प्रयच्छनिति लिङ्गात्॥ 

[हिरण्यसभारमतिमेद निबन्धनम्] 

(व) पश्चसौ-राजतानि--अभिपश्चे ॥ 
त्रीणि बा--अभित्रिते ॥ 

[हिरण्यसमभारः राकटरूप इत्यज्नोपपत्तिः। 
अतिप्रयच्छन्निति रिङ्खात्-प्र्यायतनं दिरण्योपासना- 

नन्तरे द्वेष्याय रजतप्रदानमवगम्यते । न स्वान्ते । अतः प्रत्यायतनं 
हिरण्यरजतश्कखान्यपि । न च दिरण्योपासनकारे सिकतादिवच्छ- 
कटविभागः । ओदुम्बराणि लोहशकलरानीति दिरण्यस्थानापन्नता्र- 
शकरेषु सम्भरणकारु एव सूत्रकारेण बहुवचननिर्देशात् ॥ 

1 भवाख्त्तिकाः -क. > उषाः. यांगावो भक्षयन्ति-क. 3 षः-वुचुन्दे 
त्करः-क. 4 केचित्त दिरण्यस्यासंभारतै मन्यन्ते ; तदयुक्तम् ; संभाराहरणप्रक. 
णाभेगमनशिङ्गेनै युक्तम संभारत्वम् इति (र). 
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घ) इति पार्थिवाः ॥३॥८९३॥ 
(घ) > यदि पश्ौदुम्बराणि ठोह्कलानि पचमो 

भवति ॥ ४ ॥ ८९४ ॥ 
[खोहसंभरणे विरषः| 

(भा) ताम्राणि तुष्णीम् हिरण्यस्थाने पश्चमः। 3 एकः पुष्करपणेः । 

सू) अश्वो सूपं कृत्वा यदश्वत्थेऽतिष्ठः वत्सरं 
देवेभ्यो निलाय । तत्ते न्यक्तमिह सम्भरन्तः 
शते जीवेम शरदस्सुवारा इत्यश्वत्थम् ॥ 

(ब) उजेः पृथिश्या अध्युत्थितोऽसि बनस्पते 
शतवल्शो विरोह । त्वया वयमिषमूजं वदन्तो 
रायस्पोषेण समिषा मदेमत्युटुम्बरम् ॥ 

(सू) गायत्रिया हियमाणस्य यचते पणेमपतस्तृती- 
यस्यै दिवोऽधि । सोऽयं पर्णसोमपणांद्धि जात 
स्ततो हरामि सोमपीथस्यावरुद्धयै। देवानां 

[ताज्नाणां वृष्णे सम्भरणोपपत्तिः] 

(घु) ताम्राणि-पश्चमः--रोदसामान्याद्धिरण्यस्थाने । अभेरेतशचनद्ं 

हिरण्यमिति शिङ्गविरोधात् । हिरण्यस्थानापन्नानामपि तज्जाणां तुष्णीं 
सम्भरणम् ॥ 

[पुष्करपणेकोपपत्तिः| 

एकः पुष्करपर्णः-- तसपुष्करपर्णेऽपरथयदिस्यकस्मिन्चैव परथना- 
वगते: । पै परथिव्याः प्रथनं हरामीति तस्थैवोपादाना देकं पुष्कर- 
पणम् ॥ 

+ सम्भारा इति षः (र). > यदि चैदु-क. उदुम्बरं-ता्म् पश्चसम्भार- 
पक्षे ताग्रमयनमि छोहशकलानि पश्चमस्सम्भारो मवति (र). 5 एकर पुष्करपणेम्-चछ. 
पकः, 
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ब्रह्मवादं वदतां यदुपाश्रणोस्सुश्रवा वै श्वतोऽसि । 
ततो मामाविशतु बरहमवचसं तत्व॑भरञस्तदबरुन्धीय 
साक्षात् इत्येताभ्यां पणम् ॥ 

(सू) यया ते सृष्टस्यारर्तिमशमयत्प्रजापतिः । 
ताभिमामप्रदाहाय शमी शान्त्य हराम्यहम् इति 
शमीम् । यत्ते सृष्टस्य यतो विकङ्कतं भा आङ. 
ज्ञातवेदः । तया भासा संमित उरुं नो लोकमनु. 
प्रमाहीति विकङ्ूतम् ॥ 

(स्) यत्ते तान्तस्य हृदयमाच्छिन्दन् जातवेदो 
मरुतोऽद्धिस्तमयित्वा । एतत्ते तदशनेस्सम्भरमि 
सात्मा अगर सहृदयो भवेहेत्यशानिहतस्य ` बृक्षस्य। 
यत्पथपर्यत्सारैरस्य मभ्य उर्वीमपश्यज्जगतः प्रति- 
षाम् । तपुष्करसखायतनाद्धि जातं पणं पृथिव्याः 
प्रथन” हरामीति पुष्करपर्णम् ° ॥ ५॥ ८९५ ॥ 

द्वितीया खण्डिका ॥ 
न सी 1 

छ) यत्वा समभरं जातवेदो यथा शरीरं भूतेषु 
न्यक्तम् । स सम्भृतस्सीद्र शिवः अ्रजाभ्यः उरं 
नो रोकमनुनेषि विदान् इति + सम्भृत्य निद्- 
धाति ॥ १॥ ८९६ ॥ 

1 वृक्षस्य शकलम्-क. 2 पणभिति वानस्पलययान्-क., ख. पर्णमिति 
वानस्पत्याः (रु.पा). ° तत्र अश्वत्थादयक्ब्दास्तदवयवपराद्रटव्याः । अरानिहताभावे 

शातहतं वातहतं वेति बोधायनः (र). + एवमाहयसम्भारान् एकस्थान् कतवा 
निदधाति ! अथवा आहरणमेव सम्भरणम् । एवं सर्वानाहृत्यसमुदितं अनेन 
निदधातीत्यथेः । नारण्योरनेन निधानम् ; सम्भारालिङ्गत्वात् । अच श्राद्धभाह 
बोधायनः (स). 
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[सम्भरणानन्तस्कृत्य अरण्योरसभरणपक्षश्च] 

(भा) तुष्णीमकस्थान् कृत्वा यं तेति निदधाति । नारण्यास्सम्भूृत्य 
निधानम् । अतो रोपोऽसम्भारपक्षे ॥ 

[नान्दीश्राद्धप्रकारः) 

निवाय नान्दीश्राद्ध स्मृतः । प्रदक्षिणमुपचारः । यवास्ति- 
स्थाः । ` बाद्रफटमिश्रं 2 च दध्योदनं प्रदाय नान्दीमुखेभ्यः पिता- 
महेभ्यः प्रपितामहेभ्यः स्वधास्तिति स्वधाकारः ४ । युग्मानां सङ्कस्पः। 
नान्दीमुखाः पितरः प्रीयन्तामिति वचनम् । नान्दीमुखेभ्यः पितृभ्यो 
नान्दीमुखेभ्यः पितामहेभ्यो नान्दीमुखेभ्यः प्रपितामहेभ्य इति 
4 पिण्डाः । प्राचो दध्योदनेन । नान्दीमुखेभ्यः पितृभ्यः पितामहेभ्यः 
पपितामहेम्यस्स्वधास्सिति स्वधाभ्कारः ॥ 

[निधामे अरण्योसम्भरणाद्यभावे च मानम् | 

(वृ) तृष्णीमेक-धाति-स सम्भृतस्सीदेति स्थापनलिङ्ञात् । 

नारण्योस्संभृत्य निधानमू्-सम्भरणनोदनामावात्तयोः । 
अतो छोपोऽसम्भारपक्षे--सम्भृत्य निधानस्य । 

[पव्येकनाम नि्दे्यरभ्योऽन्वयः] 

स्वधाकारः; अध्येप्रधानाथेः रत्येकं सम्बध्यते । 
[युग्मश्ब्दविवक्षितार्थः भाष्याचुक्ताशाश्च] 

युग्मानां सङ्क्पः--पित्रादीनामेकेकस्य द्विचतुरादिपुरूषा 
भोक्तारः । आदितोऽन्तत उभयतो वा विश्च देवाः सत्यवस्वाख्याः । 

नान्दीषुखाः-स्वधाकारः--अष्येदानाथेः । 

1 बदरी-ग. 2 मिध्रं दध्यो-ग. देभ्य इति-ध. ऽर: । केचित्स्वधा- 
काराः-ग. + पिण्डाः । एवं स्वधाकारः-घ. 5 कारम्-ङः.. 5 प्रदानायेः- 
गले, ग्, 
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[प्रश्चान्तरम उपदेश्पक्षश्च) 

केचित् स्वधाकारं न कुवन्ति नित्यस्य श्राद्धस्यागामिनो विकार 
इति ) न विकार इत्यपदेशः । एष " सर्वत्र विधिः । 

[नान्दीश्राद्धस्य स्वैन्नाद्यत्वमनित्यत्वच] 

्रोतस्मातीनां चादो । न नित्यम् । आपस्तम्बनानिबन्धनात् । 
अकि 

[पश्चान्तरारायः. 

(वु) केचित् स्वधा-कार इति --आगामि मासिश्राद्धं परतिृष्येव 
विङ्कत प्रयुञ्जीत ॥ 

[उपदेशपक्चाशयः] 

नं विकार इत्यपदेशषः--मासिश्राद्धसंनिध्यभावात् न तस्य 
प्रयोगविकारः कमोौन्तरमेवेदम् ॥ 

[नान्दीश्राद्ध मात्पुषत्ववचननयन विद्ाषश्च] 

एष सवेत्र-चादो--यदपीदं वचनम् ;-- 
भ्ावृणां तु भवेव पितृणां तदनन्तरम् । 
तेतता मातामहानां तु*॥ 

इति ; तत्कान्यविषयम् । जीवपितुने पिण्डदानम् । पितुस्ते 
निक्षिपेत् तं मोजयद्रा ॥ 

न नित्यम्--नान्दीश्राद्धम् । 
आपस्तम्बेनानिबन्धनात्-- श्रोते स्मतं च । 

1 सर्वत्र विधिरयं-घ, सरव॑त्रविधिः-ग. ॐ. 
2 शद्धो श्राद्धघ्रयं स्तम्" इति तुर्यः पादः. 
3 आगूररण्योहैरणादि यन्त्वा 

श्राद्ध भवेन्नान्दिसुखाभिधानम् । 
उद्धन्यमानं वपन निधानं 

ब्रह्मोदनात्रेररानं च पलयोः ॥ 

इति कश्चित्स छोकः प्रयोगपुस्तके दश्यते. 

कजम ज = ० त त ाममममकअननि 
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अत्र मोजनं जायापण्तयोरुपदेश्चः ॥ 

(ष) अथ नक्षत्राणि" ॥२॥ ८९७॥ 
करत्तिकासु ब्राह्मण आदधीत > युख्यो ब्रह्म- 

वच॑सी भवति ॥ ३॥ ८९८ ॥ 
[इत्तिकाधानफटस्वरूपम्) 

(भा ) मुख्यः--“सुच्वारणो मवति । ब्राह्मणख्यातिं च कमते ॥ 

(सू) गृहांस्तस्याभिदांहुको ° भवति ।(४॥ ८९९॥ 
रोरिण्यामाधाय सवान् रोहान् रोहति 

|} ५।| ९०० | 

(भा) रोहः पुत्रादिभिः ॥ 
(घ) मृग्ची्षे बरह्मवचेसकामो यज्ञकामोगवा ॥६।९०१॥ 

[जायापत्योरजाभ्योनोपपात्तिः] 

(वु) अत्र भोजनं जायापत्योरुपदेश्ः--गृहमेषिनोतेतं काल्यो- 
भोजनमिति दिवा विहितस्य मोजनस्यानिषेधात् । उत्तरत्र काल- 
वचनात् । ब्रक्षोदनिकाषानादि ब्रह्मोदनहोमान्तं दकं कम तन्मध्ये 
चायुक्तताघ् । 

[कत्तिकाधानफरुस्वपरिनि्टित रूपम् । 
घृ) युख्यःस्-च छमते--वेदेन ख्यातिः ब्राह्मण्याविरयेन वा । 

[भाष्यदार्ञेतखुजस्थसोहपदाथ) 

रोहः पूत्रादिभिरिति--आहितभेः ° स्वारोहणं रोहः पुत्रा- 
दिभिरपि क्रियमाणं गजाद्यारोहण स्वसम्बन्धित्वात् ॥ 

ना यान 

1 त्योरित्युपदेशः-ख. ग. घ. ङः. 2 वक्ष्यन्ते इति दाषः (र). 3 ब्रह्म 
वचंसिनां प्रथमः (र). «+ स्वाचरणो-घ. 5 दहनक्षीरः इमं दोषमचुजानतः 
अये काल इति भावः (ख). 5 सर्वायुच्छ्यान् प्रप्नोति (र). † संरोहणं-घ. 
अदधातीति रषः (र). 



414 भ्रीरामभिचिद्वातेसदितधूतेस्वामिभाष्यमूषिते [खं. ३, सू. ११, 

यः पुरा भद्रस्सन् पार्पायान् स्यात्स पनवैस्वोः 
॥ ७॥ ९०२॥ 

(भा) पापीयान्--दशिः पिष्टि "वा ॥ 

(सू) पूषेयोः फल्गुन्योः कामयेत दानकामा मे 
प्रजास्स्यु रिति ॥ ८ ॥ ९०२ ॥ 

उत्तरयोयंः कामयेत भग्यन्नाश्दस्स्यामिति 
॥ ९ | ९०४॥। 

“ एतदेवैके विपरीतम् ॥ १०॥ ९०५॥ 
अथापरम् पूवैयोराधाय पापयिन् भवत्यु 

त्रयोर्वसीयान् ॥ ११॥ ९०५॥ 
(भा) वसीयान्--5 वसुमान् श्ट वा ॥ पूरवेयोराधाय पापीयान् 
भवति असति कमि । दानकामाः--दातुभमिच्छन्त्योऽस्य प्रजाः 
भगी-युभगः। अन्नादो मोक्तुशाक्तः । 
ए , ए. 0 त पि | [1 

[पापीयः पदाथमानम् ] 

(वु) पापीयान्-दरिद्रः--यः पुरा भद्रस्सन् पापीयान् स्यात् 
इष्यत्र पुवरेवेनं वामं वसूपावतेते इति वाक्यशेषात् ॥ 

[असति कामे फरुसिद्धथपपात्तेः) 

असति कामे इति-कामसेयोगाश्रवणात् कामाभवेऽपि तसन् 
काटेऽनुष्ठानादेतत्फरु मवति योऽपगुराते शतेन यातयाशेपिवित् 
फरुविध्यभवेऽपि फलसिद्धिः ॥ 

1 अत्रैव श्रौतं लिक्गमुदाहृतम् (र). 2 मह्यंदातुमिच्छन्तु भजा इति कामः 

(र). 3 भोजनराक्तः (र). 4 पूवौत्तरफल्युन्येसूक्त कामद्व्यं॑विपयेस्तं एके 

समामनन्ति (ख). ऽ धनवान्-क. च्रष्टोवा दानकामा-घ. ५ मिच्छन्यस्य 

म्रजाः-क. 7 जा भवन्तीति-ख, ग. घ..ड. 
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छ) हस्ते यः काभयेत प्रमे दयितेति ॥ १२॥ 
| ९०६ | 

(भा) प्रदीयेत मे इति ॥ 
(सू) चित्रायां ` राजन्यो आतृव्यवाच् वा॥ १३॥ 

॥ ९०७ ॥। 
[चिज्ञायामाधाने विरोषः| 

(भा) चित्रा अकाम्या राजन्यस्य | 

(सू) विज्ञाखयोः प्रजाकामोऽनूराधेष्बद्धिकामः 
श्रवणे पुष्टिकामः उत्तरेषु प्रोषठपदेषु प्रतिष्ठाकामः 
॥ १४ ॥ ९०८ ॥ 

° सर्वाणि नित्यवदेके समामनन्ति । १५।।९१० ॥ 
[नित्यवत्पदाथः) 

(भा) सर्वाण्येश्तानि नित्यान्येव + कामविहितान्यपि । निल्येसतुल्यानि 
नित्यवत् ॥ 

(वु) प्रदीयेत म इति- प्र मे दीयेतेत्यस्याथंः । 
[अकाम्यताहेतुः] 

चित्रा अकाम्या राजन्यस्य--जातिनिषन्धना । 
[सोजसर्बदाब्दाथेः] 

सर्वाण्यि-हितान्यपि- नक्षत्राणि प्ङ्ृतत्वात् । केचिद्- 
विदहितान्यपि सर्वेशब्दाविशेषात् ॥ 

[निव्यतौस्यं असत्यपि कामे फप्रा्िरिति पू्वोका्थावेरोध- 
सूताथेश्च | 

निव्येस्तुल्यानि नित्यवत्-कामाभावेऽप्येतेषु ° कलु 
0 की जानो किन च> 

मरय 

1 राजन्यस्य चित्रा निलया (ख). > काम्यतयोक्तानि नित्यवत्--निलयं 
यथा तथा कामोपबन्धरहितीमिलयथे (र). > तान्येव-ड. «^ कामविहितानि केचि 
द्विदितान्यपि क. ड. 5 नकषत्रषु-घ. 
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घ्र) `फल्गुनीपू्णेमास आदधीतेत्युक्ताऽऽह श्यत्फ- 
ल्णुनीपूणमास आदण्यात्तंवत्सरस्यैनमासन्दध्या- 
दरयहे पुरेकाहे *वा ॥ १६॥ ९११॥ 

[प 
मिनामि 

(वु) कतंम्यम् । ननु कामामावेऽपि तस्मिन् कऽनुषठानादे तत्रं मव 
तीति पृवेमुक्तम् * ; सत्यम् ; गृहदाह्दारद्रयपापीयस्स्वा्निष्टफलानि 
मवन्ति । ° पूवेिन् पक्षे शुमफटेषु नक्षत्रेषु कतेन्यम् नाश्युभफरेषु 

अकमिनापि तादृशफरुखमात । इदानीं तयमभिप्रायस्सूत्रकारस्य , 

कामनायामेव तानि फलानि; न नित्यवदनुष्ठाने इति। यथा यं 

कामयेत पापीयान् स्यादिति तमपर्पक्षे याजयेत् इति कामनायामपर- 

पक्षे योग दारद्रयम् नित्यवदनुष्ठाने न भवति । यदि सोमेन 

यजतामावास्या' यामेव पोणेमास्यां दीक्षामावास्यायां सुत्यमहरिति 
नित्याभ्नुष्ठाने विधानात् ॥ 
1  । 8. 1) व 11 1 11 त 

1 अथपचणाराधानं विधास्यन् त्र फ्युनीपौ्णमास्याधनि विशेषं दशयति 
(ख). > यदि यजमानः फल्गुनीपूणमास आदध्यात् एनम संवत्सर आसन्- 
आस्ये आदध्यात् । अच्राङ्सवगणेदीषभ्रस्तः ¦ अस्य्षिपेणाभ्निनासोलक्ष्येते । अतः 
प्वेणः प्राक् इ्मह एके या कले अधिय इति वक्ष्यमणिन सम्बन्धः, 
अथवा यदि फल्गुनीपूशमास आदध्यात् अध्वयुरेनं यजमानं दंवत्सरस्यास्य 
आदध्यादितियोजना । परस्मपदोचिद्यात् । अतः पर्णः प्राक् द्वध एकाहे वा 
आधेय इत्येव । इयं च फल्गुनीपूणमासनिन्दा अनुदितदोमनिन्दान्यायेन उत्तर 
विधिस्तुयथा नतु त्रासा विध्यानर्थकयप्रसङ्गात् ! तेन द्वावपिविधीकल्येते । 
भारद्राजस्तु या पूवाभ्यां फल्गुनीभ्यां पौर्भमासी स्यात् न तस्यामादधीतेद्याह (र), 
श्वा इति ख पुस्तके न दृद्यते. ५क्षम्; गह-सख. गश. ०स्लयम्; 
पू्वस्मिन् -ख. ग॒ ° यगि-घ. ! यां वेव-घ. 8 एान-घ, 
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(भा) आसन्-अस्ये "| दहे 2 पूवं फल्युनीपूणमासाल्रयोदश्याम् 
एकि चतुदेरयाम् ॥ | 
(घर) अमावास्यायां पौणमास्यां चाऽभ्येयः ॥ १७॥ 

॥ ९९१२ ॥ 

(भा) ऽ पवणो नक्षत्रस्य च + विकस्पः समुच्यासंमभ्वात्॥ 

(सृ) वसन्तो ब्राह्मणस्य ग्रीष्मो राजन्यस्य हेमन्तो 
वा शरदरेश्यस्य 7 वषां रथकारस्य ॥ १८ ॥ 
॥ ९१२॥ 

(भा) » ऋती समुच्चयः ॥ 

(स) भये त्रयाणां बणानमेतत्कर्मं "° कुयुस्तेषामेष 
काः ॥ १९ ॥ ९१४ ॥ 

(भा) त्रयागणामन्तभेता ये ङुबेन्ति ॥ 
(सू) शिशिरस्सावेवाणिकः ॥ २०॥ ९१५॥ 

(ब) आसन् आस्ये- विकस्पः समुचयासम्भवात्-उक्तनक्षत्राणां 
केषांचिदेव वसन्तादिपवेखु सम्भवात् ॥ 

[ऋताविपदंस्यारायः] 

ऋतो सयु्यः-प्ैणो नक्षत्राणां वा सम्भवात् । 
[कुवैन्तीति भष्यपुयणम्| 

त्रयाणा-वैन्ति--रथकरणम्; ते रथकाराः । 

1 आस्ये संवत्सरस्यसिदध्यात् -घध. 2 पूर्वफल्युनी पूणमसि त्रयोदशा ?- 

ग. 3 पर्वणोरनक्ष-क. ग. + विकरत्पतमुचया-ख. ग. 5 वात् । उक्तनक्षत्राणां 

केष्ीचिदेव वसन्तादिषु सम्भवात्-घ. ® आधानकार इति काषः (रं). 7 वषा 

-ख. 8 ऋनोस्स-घ. 9किमत्र रथकार इति द्विजातिभ्योऽन्यजातीयस्य अन्त. 

प्रभवस्य ब्रहणम् १ नेलयाह (स). 10 त्रिषुवणैपु अन्तमूता एव स्वटरत्तिकर्शिताः 

ये रथं कुर्वन्ति तेषामयमाधानक्रालः (र). + णामत्रान्त-ग, 
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' सोमेन यक्ष्यमाणो नतं सूर्म नक्षत्रम् 
॥ २१॥ ९१६ ॥ 

7 य 

1 वर्णत्रयसाधारण इयर्थः । अत्र वसन्तादयुतुक्छप्तिः सौरेण चान्द्रमासेन वा । 
उभयथाऽपि शज्ञेषु प्रवृत्तेः । केचित् “ चन्द्रमाष्षड्ढोत। स ऋतून् कस्पयातीति श्रतेः 
चान्द्रमसामिवाहुः ; तदयुक्तम् ; इतरथाऽपि श्रवणात् ‹ देवसूर्यसोमं करेष्याम ऋतून् 
कल्पयेति ` कालतच्रे तु प्रायः सीरभेवानुरुष्य ऋतुक्छपिः प्रवर्तेते । तत्र यदामीन- 
भेषयोरदिलयो ऽवतिष्ठते ससौरस्तावद्सन्तः । ‹ उदगयेनमकरादौ ऋतवदिशरिरादयश्च 

सुयैवदात् ` इति बद्धक्तः ॥ 
‹ शरद्रसन्तयोमेध्ये विषुवंतु परवर्तते ` 
इति विष्णुपुराणोक्तेः । चान्द्रमसस्तु ऋतुः चान्द्रैमासे्मवति । मेषादिगते सूये 

यो यो दश॑ आगच्छेत् तत्तदन्ताशवैत्रादयश्वान्द्रमसामासाः । तेत्र चैत्रफालटुनौ 
वसन्तः ‹ मुखं वा एतदतूनां यद्वसन्त. ` ‹ सुखं वा एतत्संवत्सरस्य यत्फल्गुनी 
पूणमास ' इति श्तेः । " मुखं वा एतत्संवत्सरस्य यचित्रा पूणेमास ` इति ठु 
मुख्यान्तगंतत्वाभिभ्रायम् ; उभयमुखत्वायोगात् । न च विप्ययद्शक्य आस्थातुम् ; 
फल्युन्याः पौणमास्या ऋतवन्तगेयसम्भवात् । वाजसनेयके च अश्वमेधं प्रहया- 
म्नायते ‹ तस्माद्रसन्तमेवारभ्य यजेत साया फल्गुनीभ्यां पौणेमासी भवतीति । 
तस्मात् फाल्युन्यादिवैसन्तः । चेत्रारिरिन्ये ; यथाऽऽहः ; -- 

माैद्विसेख्येमांघायैः कमात् षड्तवः स्यतः । 
शिश्िरा्या्निभिस्तेस्तु वि्यादयनसुत्तरम् । 
इति । छान्दोग्यकल्पेच ;--शरदिकार्तिके मासि यजेतेति ; तस्मद्विशाखोऽपि 

चन्द्रो वसन्त इति 1 यथोक्तानागृतुपनैनक्षत्राणां सति सम्भवे समुचयोन्याय्यः आश्व 
लायनोक्तेः ° यत्र श्रोणि सन्निपतितान्यतुरंक्षत्र पव च तत्सणदधं विप्रतिषेधे ऋतुनक्षत्र 
बलीय इति सद्याषाढः । वाजसनेयके ठु श्रयते “ यथापिदितायां वारि अद्वारा पुरं प्रपि- 

त्सेत् स जिह्मः पुरस्स्यादेवं तद्योनक्षत्र आधत्ते तस्मान्न नक्षत्र आदधीतेति । 
अमावास्यायामभ्रथाधाने च प्ररंसादरदिता । तथा ˆ यासौ वैशाखामावास्या तस्या 
मादधीत सारोदिप्या सम्पद्यते ` इति च । तदिदं बोधायनेन व्याख्यातम् ;--यासा 

वेराख्याः पौणेमास्या उपरिष्यदमावास्या साऽसञ्चत्सवत्सरस्य रोहिण्या सम्पद्यते 
तस्यामादधीतेति । ‹ यदैवैनं यज्ञ उपनमेत् अथादधीत ` इति श्रुतिमुदाहलन्या- 
चे; तदेतदातैस्यातिवेकं श्रद्धायुक्तस्येति । भारद्वाजश्वाद ;--अथातरेशरद्धधानस्य 
नतु पएृच्छेन्न नक्षत्रमिति (२). 
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[ऋतनश्चत्राद्यनपेश्षणे कचित्] 
(भा) सोमेन यक्षयमाणस्सवंकमंम्यः पूवं न कुर्यादादरम् । सोमस्यापि 
य ऋतुः तस्यापि न सूर्धत् ॥ 

(सू) उदवसाय -श्चाङीन आदधीतानुदबसाय याया 
व्रः ॥ २२॥ ९१७॥ 

[ऋतुनक्षजादयनवेक्षणे मानम् 

व) सोमेन य-न घर्त्- त्राक्षणानां सोमपूवाधानं कुवतामृु- 
नक्षत्रानादरस्य अविशेषेणोक्तत्वात् ॥ 

[आधानकाखमात्रनिषेघपरत्वायोमः] 
नतुन् सूक्षौदिष्त्याधानकारूमात्रवाधपक्षे ब्राह्मणस्य तनाद्र 

विधानमनथंकं स्यात् । सोमकारुतवेन वसन्तस्याघाने प्राप्तत्वात् । न 
च तदा सोमाज्ञमेव वसन्तो नाधानाङ्गमिति वाच्यम्; सोमाधानेऽ- 
प्याघानस्य सोमाङ्गतया प्रयोगकाखपेक्षत्वात् ॥ 

[सोमेन यक्ष्यमाण इत्यस्या्यः) 
सोमेन यक््यमाण इति वचनस्य च सोमाधानयोरानन्तयेमात्र- 

परत्वात् ॥ 

1 इदं ब्राह्मणव्यतिरिक्तविषयामिति (रसला. श्रौ. बै. २९७) य आधाना- 
नन्तरं स्वकर्मभ्यः प्रार् सोमायदीक्िष्यते योवा दशंपूणंमासारम्भः त्रत्यपश्विज्या- 
दिना कियताचिष्टिलम्बेनापि सोम एव पयैवस्यति स॒ सोमकालानुरोधेनाधानं कठुं 

ऋतुं नक्षत्रं च न सृक्षेत् नाद्रियेत क्षत्रियोऽपि वसन्त आदधीत यत्रकरापि नक्षत्रे । 

पवं तु ख्॒षे देव । तत्र सोमपूर्वैत्रेऽपि पक्षापवगंमासापवगाभ्यां आधानसोमयोः 
पवोपपत्तिः ! श्रतनकषतनमरहंणेप्रदनाथमित्यन्ये । केचित्पुनः सोमकारस्याप्यनेन 
वाधं मन्यन्ते ; तदयुक्तम्; प्रकरणात् $ आधानकारस्येवानेन बाधावगमात् नक्षत्र- 

- अ्रहणाच । न हि सोमस्य किचिन्नकत्रयुपारटम् ! येन त्चिषिष्येत ! तस्मादयुक्त- 
स्सोमकाल्बाधः (र). 2 योदाधानम्-ग, 
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' एकाहं बा प्रयायात् ॥ २३॥ ९१८॥ 
तृतीया खण्डिका 
१ 

[वसन्तस्य सोमाधानो भया्थता भाष्यङृत्संमतिश्च] 

(धु) न सोभाज्गमूतवसन्ते आधानस्याथोत्संनिपातः । किं तूमयाथे 
एव वसन्तः । तथा भाष्यकारेण सोमाधानेऽप्यमावास्यायां कवैतो यत्र 
नाजन्ताः पूयेन्त इत्यत्रामावास्याधानत्ेन अजस्नप्रापिरुक्ता । सोमा- 
धानेऽपि परवानादरस्यानुक्तत्वात् । अत एव सोमाधानमेकादीक्षादि- 
पक्षे पवेण्येव कतव्यम् न पुनरेकादश्यादिष्निति केचित् । सोमाषान- 
स्यापि सवाक्षेपकत्वात् ॥ 

[उक्तायोगनिगमन जेमिनिसमतिञ्य)] 
तस्मादाधानकारमात्रवाषे नतृन् सूर्षदिति ाह्मणविषयेऽन्थक- 

मेवं । तथा “उक्कषौह्ाह्मणस्य सोमस्स्यात् ` इत्यत्र जै. सू. 
५-9-१०) गमोधिकरणे सोमेन यक्ष्यमाण इत्यत्र दशपू्णमासोत्तर- 
कारताखूपसोमकाठे आधानसोमयोरेकाहभ्स्सम्बन्धबरेन बाधितव्ये 
तततुल्यतया बसन्तानादरेण काखन्तराधाने क्रियमाणे तदहस्सोमसम्ब- 
नाथं सोमस्याप्यतुबोधितव्य एव । अतो यदहेरवैन श्रद्धोपनमेश्दिति- 
वत् सोमेन यक्षयमाणलामि सन्धिनिमित्तमाधानसाभयोः कालान्तर 
विधोनमतत् ॥ 

[स्वाभिप्रायः] 
अस्माकं तु यदैवेनं यज्ञ उपनमेदिति सवेकारानादर उक्त इति 

भरद्रजिनोक्तत्वात् तस्याधानस्यापि नक्षत्रा्भ्नादर उक्त इति ॥ 
मी 

1 शालायां -गृहे नियतवासी शालीनः (र). >» दसम्बन्ध-घ. नादः 
सम्बन्ध-ख. 3 दितितत्सोमेन-ख. ^ दमनादर इति-ख, 
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[शालीनष्यायावरपदार्थः] 

(भा) उदवकान-देशान्तरगमनम् । सहोपासनेन । शारीन एकस्थान- 
निवासी । निव्ययाता-यायावरः ॥ 

तृतीया खण्डिका ¶ 

(स्) उद्धन्यमानमस्या अमेभ्यमपपाप्मानं यजमा 
नस्य हन्तु । दिवा नस्सन्तु प्रदिशषधतस्चः च 
नो भाता पृथिवी तोकसातेति प्राचीनप्रवणं देव- 
यजनञद्धत्य शं नो देवीरभिष्टय अपो भवन्तु 
पीतये । शं योरभिस्रवन्तु न इत्यद्धिरवाक््य 
तस्मिन्रदीचीनवंश्च शरणं रोति ॥१।।२३।।९१९॥ 

[पश्चविशेषेणोद्धननकारः) 
(भा) असम्भारपक्षे अरण्योराहरणयुदवसाभ्याद्धननमेव । > उदी- 
चीनवश्ः--उदीचीनवृष्टिः “ स एव मध्यमः ॥ । 

(घ्र) ऽ तखाग्रेण मध्यमं वंशं गाहपत्यायतनं मवति 
|| २॥ २४ ।९२०॥ 

[उद वसानस्य निव्यत्वम् | 

(घ) सहौ-निवासी--तस्योदवसानं नित्यम् ॥ 
[यायावरस्याधानदेशः। 

नित्ययातायायावरः-- तस्योपासनदेश एव ॥ 

1 अथवा यायावरोऽपि एकादभ्रयाणेन उदवासाय आदधीत (र). 

2 निवासीतस्य-ङडः. निवरेतस्य-ख. ध. ॐ उदीचीनान् वंशा्निघाय 
गाहंपत्य्ञरणंकरोति (र). ^ योदधन्यमानमेव-क. 5 उदीचीना उदीचीन 
ब्रृष्टथा-ग, उदीचौीन-व्ञः उदीचीनपृष्ठवंशः १-क. उदीचीनयृषटिः-घ. 

रप्राकन^ . 90, 1. २१। 
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(मा) यावन्मन्यते ` इयदष्टौ विक्रामाः इयद्ादसेति चश्चुमनिम् । 
चतुर्विरस्यादि च सर्वेषाम् । यस्मादकरिरोषेण श्रुयते पुरुषविसेषमन- 
पेक्ष्य । अपारैमितं-असङ्खयातम् । अर्वाक् परतश्च प्राप्तं ° तस्मा- 
तरातिदूरमाधेय इति । तस्माद्विहिदानातिदूरम्--भसस्यपि परिमाणे 
अनतिदृरम्। असत्यपि पारेमाणे अतिदूरप्रतिषेधादर्वांगपि छभ्यते विहि- 
तात् । कैेचित्परतोऽपि रभ्यते । तेषां लोकपसिद्धमतिदूरम् ॥ 

[चश्ुमितपारग्रहेमानम् | 

रू) यावन्मन्यते-देति--अस्याथेः-- चद्षुनिंमित आदधीत 
इ्यदादश विक्रमा इत्यस्य प्रद्षनाथत्ात्सवंसङ्कयाघ॒चञुमानं 
सम्बध्यते ॥ 

[स्वादिशब्दाथः] 

चशषु्मान-सर्वेषाम्--वणोनाम् । 
तस्मात्-तिहितात्-- चतर्विश्यदेः 
असत्यपिपरिमाणे--दूरस्यपरिमाणामावेऽपि ॥ 
अनतिद्र-विहितादिवि--*अविदूरपतिषेषात् द्वाद शविक्रा- 

मादीनां च विहितत्वात् ततोऽप्यतिदूरभतिषैषः* । अपरिमितं 

चतुर्विंशतेः प्रागपि । एतदुक्तं भवति--चक्षमानभपारेमितं सवे- 
सङ्खथास्वतिदूरषजितदेशान्तरविधानाथां विति ॥ 

केचित्परतोऽपि-रुम्यत--चतुर्विशतेः ॥ 
[विदहितात्पर मानलाभदेतुः 

तेषां-मतिदूरमू--परावधिनिर्देशाभावात् ॥ 

1 इयन्यश्चे-क. इति अष्टो-ग. 2 द्विहितादनतिदूरम्-घ, 
8 अति प्रतिवेधा-घ. “ धात्-ख. म, 5 थदिति-ख. 

31* 
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(सू) ` दक्षिणतः पुरस्ताद्िदतीयदेशे ° गाैपत्यस्य 
नेदीयसि दक्षिणाभररायतनम् ॥ ५॥ २७। ९२३॥ 

[दश्षिणाञ्मययातनम् | 
(भा) इषद्धिगततृतीयदेशे गाहेषत्यस्य सभीपे आहवनीयागारे गाई- 
पत्यागारे वा दक्षिणाभेः॥ 
(सू) अन्यदाहवनीयागारमन्यद्रा'हपत्यस्य ॥ ६ ॥ 

॥ २८॥ ९२४ ॥ 

अग्रेणाहवनीयं “सभायां सभ्यः ॥ ७॥ 
॥ २९॥ ९२५॥ 

तं पूर्बःणावसथ आवसथ्यः ^॥८।२०।।९२६॥ 
(भा) ब्राक्मणस्यापि चलायगाराणि॥ 

[वितृतीयदेशविवरणेन भाष्यस्याथेः] 
(र) इषदिगत - क्षिणाग्रेरिति--अमथोरन्तरारे पाश्वात्यतृतीय- 
भागस्येकदेदो पुरतो व्युदस्य दक्षिणतो दक्चिणभेरायतनम् ॥ 

[अगारचतुष्टयसच्वप्रमाणम् | 
ब्राह्मणस्यापि चत्वायगाराणीति-तस्यापि सभ्यावसथ्य- 

योर्विद्यमानतात् गाहेपत्याहवनीयसभ्यावसथ्यागाराणे चत्वारे | 
1 गाहंपत्यस्य दक्षिणतःपुरस्ताद्विवृतीयदेश गाहंपलाहवनीययोरन्तराल्देशस्य 

तृतीयोऽ: विगतः यस्मात् स तथोक्तः. गाहपत्यस्य नेदीयसीतिमतनिरासाथम्। 
बोधायनेन मध्यदेशवचनात् ‹ दक्षिणते विषुवल्यन्वाहायपचनस्यति. 2 समीपसपता- 
मेचयम् ; वितृतीयदेशस्य पश्चात् स्तोकान्तरेदेश इत्यथः (₹). 8 गा्हपत्यागा- 
रात्यथगेव आहवनीयस्याप्यगारं कतेन्धमित्य्थः । तयोरेवान्यतरत्रदक्षिणाप्नथाय- 
तनम् (ख). ^ समायूतशाला तत्रास्यायतनं स्यादिति भावः (रु). ® आवसथः 
अतिथीनां वासभूमि ¢ उदीचीनवंशादाखा इत्येतावन्मात्रमुक्तम् दिरण्य- 
केशिना आधाने ; याजमने त्वगारद्रयसुक्तम् (दवि, प.) । सभ्यावसथ्ययोरायत- 
नसुक्तम् (तृ. प). (२-१-१७ आश्व. श्रौ. ड. 'पूर्णाहुत्यन्तम् ` इति 
सूत्रंरविवरणावसरे † आभ्रथायतनानि कुयात् ̀  इत्युक्तम् । “ यजमानोपस्थानद्- 
दानात् ̀  इति तुरीयसूत्रविवरणे भाष्ये “ अन्वाहर्यपचनसभ्यानां तूष्णी सबन्धन- 

सुतम् , । 
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(सू) केशरमश्च वपते नखानि निद्धन्तते खराति। 
एव पत्नी केशवम् ॥ ९॥ ३१॥ ९२७॥ 

(भा) वपते-- वापयते \॥ 
[दस्पत्योराघानकाटे वेषः] 

(सू) क्षमे वसानो जायापती अभ्रिमादधीयाताम् 
॥ १०॥ २२। ९२८॥ 

| सभ्यावसचययपदब्युत्पत्तिः क्षि्नपरिमाणादिनिरूपणस्थटः च] 
(वर) सभायाः मवस्समभ्यः आवसथ आवसथ्यः इति वचनात् तयेोरप्य- 

[अन्तरारुविषयडास्पविरोधादिपरिहरः) 
गारमेदः । एतेषां क्षेत्रपरिमाणं विमानं च शुख्बोक्ते एव ॥ 

तत्र यद्यपि गाहपत्याहवनीययेारन्तराके परिमाणान्युक्तानि ; 
तथाऽपि प्रागपवगोण्युदगपवगाणि वेति पारेभाषोक्तत्वात् पराग्बोदग्वान्तरारं 
मवेत् { अतः कचित् गा्हपत्यादुदगष्टासु प्रक्रमेषु आहवनीयं कुयात् । 
किञ्च॒ अन्तरारस्य कस्मिन्नन्ते गा्हेपत्यस्यायतनं आहवनीयस्य 
वेत्यनियमस्स्यात् । यथपि तत्रापरेणाहवनीय यजभानमात्रं दीर्ष- 
चतुरश्रमित्यादिलिङ्िसवं नियन्तु शक्यते ; तथाऽपि प्रयोगवचनलत्वात्तष। 
ोमभ्योऽधिस्तम्बयजत्वेत्यादिवद्भचनसोकर्यात् पागपवगंपक्षाश्रयण- 
मित्यपि युज्यते ॥ 

[अ्त्यभाष्याक्चषयः वैखानसोक्तेराञयश्च] 
अतस्तमस्तसन्देहनिवृत्तथं तस्याग्रेण मध्यमं ॒वशं गार्हपत्या- 

यतनं भवति । तस्मास्माचीनमष्टाघु म्रकरमष्वम्रेणाहवनयिायतनं 
इत्येतमथं विधातुमत्र पुनरुच्यते । ‹ शुख्े तवाञ्मयाधोिक एव विहर 
एतावदन्तर न दिके इति वक्तु संस्थानादि विखनसोक्तं तत्र दर्टम्यम् । 

‡ वापयते वा-ग. 2 ल्ञात्वा क्षौमं बसीयाताम् ! न च ते प्रागाधानात् जह्या- 
तामेति भावः । भरद्वाजस्ताह पुरस्ताद्रह्मोदनिकात् परिदधीयातामित्येकं पुरस्ता- 
त्सभारनिवपनादित्यपरिभिति (र). यां सभ्य-धघ, 4 श्रखारन्याधेयिक्-ध. 
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(भा) क्षोमे--अहते वसानावभिमादर्धायाताम् गार्हपत्यादिकम् | 
न हि जायापती स्वयमभिमादवीयाताम् ; ब्राह्मोदनिकनिधानादध्वधु 
रव ' । गाहेप्यादिषु सर्वष्वाधीयमानेषु कमाधिकारे जायापती क्षौमे 
सानौ सन्निहितो भवतः । अथवा अध्वयमन्वारभेयाताम् ॥ 
(घ) ते ददधिणाकारेऽध्वयैवे दत्तः ॥ ११।३३॥ 

|| ९२९ ॥ 

(सू) अपराह्नेऽधिवृकषसूर्ये वा ओपासनादभिमाहृत्या- 
परेण गाहेपल्यायतनं ब्राह्मौदनिकमाद्श्धाति ॥ 
| १२॥ २३४। ९३०॥ 

› ओपासनं निमेन्थ्यं वा॥ चा सर्वम् ॥१३।२५॥ 
।॥ ९२१॥ 

[ओपासनाग्नेः परिग्रह् त्लेकदेरापक्चगुणदोषे ; उपदेश्चपक्चश्च | 
(मा) असवीघान ओौपासनस्य कर्मानिवृक्तिः । 

[सन्निधिमा्रूपकतैत्वो पपात्तिः 

(कृ) क्षौमे अहते वसानावभरि-संनिहितौ भवतः--अस्याथः ; 
क्षौमे वसानाविति क्षोमविधिपरत्वात् जायापतीशब्दस्यानुवादितवात् 
आधानस्याधिकाण्डविहितत्वात् अध्वयुकतृकलतवात् जायापत्याम्साक्नैषि 

मत्रेण कतल कमंप्रयागे ॥ 
[अध्व््वैन्वारम्भस्यव्यवहितकवैत्वरूपता 

अथवा अष्व्युमन्वारमेयातामिति--गाहपत्यादिकरमेषु 
अन्वारन्धायामुत्तरा आहुतीरितिवत् म्यवहितकवृत्वनिवोहाय ॥ 

[अनिवात्तिप्रतिसबान्वि] 

असर्वाधान ओपासनस्य कमा निशरात्तिः--ओपासनहोमादेः। 
{ श क 7 7 1 1 १1 त 0 = 9 

1 रेव करोति-ध. > अन्राह बोधाथनः-अथाभ्यां तरतोपायनीयं पाचयति 
तस्यशितौ भवतस्सर्पिरभिश्रस्य पयोमिश्न्येति । तथा दिवाश्नाति रश्रौ ब्रा 
उपास्तमयमिीतकाल्यायनः (र). 3 ब्रह्मोदनार्थोऽभिः (ड). “ अध्वयुरितिशेषः । 
कारविरोषो `पिण्डपितृयज्े म्याख्यातौ (ख). 5 सवोधाने ताद्वीतिकमेणां प्रकार 
"उपरिषटाद्रक्ष्यते (₹). 

------------+ 
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| (ऋक प 

(मा) सवाधनि तद्वतिनां निवृत्तिः प्रतिनिष्यभावादभेः ; उत्य॒ष्टाभि- 
वत् । ब्राक्मोदानिके च कमीनुप्वेशात् तस्य च समारूढस्वात् । शद्धे तु 
होमदुत्तरं कतम्यम् । ब्रह्मणस्त्वाहवनीयाये इति तस्यापि प्रषानलाव् । 
उपदेशोऽसवाधनेऽप्योपासनस्य पावैणस्य च निवृत्तिः । 
[1 7 

[अभ्निप्रतिनिधिनिषधकं मानम् | 

(श्र) सबोधने-बादभनेः-- स्वामिनो 'र्देवताया इति पुदासाव्। 
[दशान्ते प्रङुताथसाजात्यम् | 

उत्युशभिवत्--यथा उत्छषटभरभिहोश्वरादीनां निवृत्तिः । 
[आ्रद्धहोमे नैवमयुपपत्तिः] । 

शराद्धे तु-नीयाथे इति--छान्देग्ये आस्यमाहवनीयमिति तेः! 
यस्यास्येन ° सदाश्चन्तीति स्परेतेः आस्यमाहवनीयस्थाने भोजनं होम 
इत्यवगमात् ॥ 

[द्धे भोजनपिण्डदानयोरपि प्राधान्यं चैश्वदेवे विरोषः 
केषां चिङ्केपश्च] 

तस्यापि प्रधानलादिति-मोजनस्यापि। तथा पिण्ड 
परदानस्यापि प्रधानलवात्-त्स्यापि साक्षादितृतष्ठयथेत्वात् । 
जीवपितृकस्य होमान्तमनारभ्मो वेति वचनेन जीवपितृकस्य मन्रवसिण्ड- 

प्रदानासम्भवात् पितृयज्ञाकरणस्योक्ततवात् । वैश्वदेवस्तु * क्रियत 
एव ठोकिफे देवयज्ञा 5 दुप्यन्ते । एवमन्यान्यपि यान्यभिसाध्यानि 
नित्यानि तानि दप्यन्ते शरेतिरेव कर्ममिः इताथेत्वात् । आगन्तूनि 
लोकिकेऽओ करियन्ते ॥ 

[उपदेशपश्च स्थाठापाकानिव्रत्तिः; 

उपदेश्चो-ऽनिषरात्तिः-- चकारात् स्थारीपाकस्य च ॥ 

1 अयं मन्थः-ध, पुस्तके न दृदयते °> होत्रादिनिबृत्तिः-घ. ऽ स्ये- 

नाश्चन्तीति-ख, ग. + वं तुक्रि-घ. 5 ज्ञोदप्यते-ख, 
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(भा) अभिहतं दशेपूणंमासो ` पिण्डपितृयज्ञश्च ° तदथा इति भियते 
त्वौपासनस्तस्मिन् सवेकमाणि ॥ 
(घ) यदि ° सवेमौपासनमाहरेद एषं यवमयं व्रीहिमयं 

चौदुम्बरपणाम्यां सब्रद्यायातन उपास्येयवमयं 
पथाद्रीहिमयं पुरस्तात्तस्मिन्नादध्यात् ॥१४।२६॥ 
।॥९२२॥ 

[स्वैज्ञ ओपासनयाधाने ओपासनाभावे च कतंव्यम्] 
(भ।) स्वाऽऽानेऽपि ठौकिके +आपासनवजानि करियन्ते । यस्य 
तु सै आहितः तस्य तु निर्मन्थ्य एव पुनश्राषेयः । 

[असकीघनेऽप्यौपासनादिनिचृत्तिरुपदेरापक्ष] = ̀  
(व) अगरेहो-स्वकमीणि--भोपासनपायैणवजांनि। जभिहोत्र- 
दरेपूणेमापस्षपिण्डपितृयज्ञानां कारपहारात् तत्कायेकरत्वात् ॥ 

[सवोघनेऽपि कर्तव्यानां प्रमाणप्रदरौनम् | 

सवाधानेऽपि-क्रियन्ते-- पाकयज्ञानां नित्यतया यावजीवं 
कतेव्यत्वात् । स एष गृहमेधिनो नित्यो यज्ञः प्रतत इति श्रतेः। तथा 
सोमे न ददाति न पचत इति निव्यवद्रशवदेवपश्चमहायज्ञपतिषेषात् । 
यत्रान्यं पदयेत् तत आहव्ये्यत्र लोकिकाभेः प्रतिनिधित्वदशेनेना- 
त्रापि लोकिकेऽो कतैन्यानीस्युपदेशः ॥ 

` [ओपासनाभगि बाह्योदनिकािखिद्धिः] 
यस्य॑तु सर्व-रावेयः--भजयममिपरायः--जैौपासनाभवि तधो- 

निं निमेन्थ्यं ब्राह्मोदनिकमा दधीतेति । अतः श्रोत्नियागारादाहृतमपि 
यस्योपासनस्य ? पूवै योनिस्स एव ब्रह्मोदने ॥ 
` मसौ च तदथौविति-ग. 2 तदथीदिति क्रिित-ग. ॐ सवोधनिद्रावपूरवौ 
प्रथक् पणाभ्यां सद्गह्य ब्रह्मेदनिकायतने क्षिप्त्वा तत्रानिमादध्यात् (र). + ओपासन- 
हेमपावे-क. ऽधेये-ग. एुनराधनेने-क. -ख ग. 5 आस्यायमभि-घ, ` 
7 मादधातीति-घ, 5 पूवो सयोनिबेद्योदने !-ख., ग. 
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(भा) अपूपः पपका । ओदुम्बराणि च तानि पर्णानि च ओदु- 
म्बरपणानि ताभ्यां अहणम् । उपासनं क्षेपः आधानं-स्थापनम् । 

तच्छृत्वा यजमानपलयो जनम् ्रतोपायनीयस्य वाजसनेयिमतात् ॥ 
( ¢ मप्योपासनमाहरन्नापुपादुपास्येदित्यपरम् सू) सवेमप्योपासनमाहरन्नापूष ॥ 

॥ १५।। ३७। ९३३॥ 
चतुर्थी खण्डिका ॥ 

इति आपस्तम्बश्नौतसूत्रधूतेस्वामिमाष्ये पञ्चमे प्रन्ने प्रथमः पटलः ॥ 
शया चमति धक 

भ रि 

(घ्र) अपरेण ब्राह्लोदनिकं रोहिते चमेण्यानडहे 
भ्राचीनश्रीव उत्तरलोभ्रे "पाजके वा ° निशायां 

(ब) अप्याः पू-र्णानीति--अपुपयोः येकं दव द्व पर्णे । अतो 
भाष्ये बहुवचनम् । ओदुम्बररब्दस्य विकारतद्धितान्तत्वात् कमेषारय- 
समास जौदुम्बरपणेः ॥ 

ताभ्यां ग्रहणम्--उदुम्बराकयवाथेम् । 
आधानं स्थापनम्--ओपासनस्य ॥ 

इति आपस्तम्बश्रोत धूतैस्वामिभाष्यकृत्तो रामभिचिकतायाम् 
पञ्चमे प्रन्ने प्रथमः पटलः. 

[व 

1 आपलिकः-घ. पोकिका-घ. क्षष्कुलिका अपूपा-~घ. 2 तानि तस्या- 
वयवप्णनिताभ्याम्-क. 5 ग्रीवसुत्तरलोत्नि-क. 4 पाचिके-ख, पाजकः बेदलं 

महनसेपकरणम् (र). ऽनिशा चतुधौकृताया रत्रद्धितीयो भागः (र). 



490 ्रीरामाभिविद्रृतिसदितधूतत्वामिभाष्यभूषिते खं. ५,स्. १, 

(म) ` ब्रह्मोदनं ° चतु्शरावं निवपति ॥ १ ३८॥ 
॥ ९३४ ॥ 

[चमेणि विषः] 

(भा) राकटवाहिनश्चमे ॥ 
पाजकः--भ्पटरुकः । अआह्मणेभ्य ओदनं ब्रह्मभ्यो वा॒प्राणेभ्य 

ओदनम् । ब्रह्मणे प्राणाय जुष्टमिति स्ज्गित् ॥ 
[जह्मौदनपदस्य क्मनामघेयत्वपक्षः अस्यपक्ष्च] 

कमेनाम ब्रह्मोदनश्चब्दः। अतो यत्र परिसंख्या नास्ति तत 
सर्वो विधिस्समिद्रजम् । यथा द्वादश बरह्मोदनान् सस्थिते निपैपेदिति। 

[चर्मणि विशषध्माहकम् | 
[*९ ५ क 

(ब) शकटवाहिनशर्मेति--आनडदशब्दाथः। अनोवहनादनडन्। 
अनर्खकटम् ॥ 

[बह्मोदनकष्दभधृत्तिनिमित्तम् "| 
बराह्मणेभ्य-ज्लोदनषशब्द इति--बाक्षणानां भोजने“ सधमैक 

पाकपूर्वके बरह्मोदनशब्दो वतैते ॥ 
[कमेनामधेयत्वफटविवर्णम् | 

अतोयत्र--दजम्--यथा ' दवादशब्रह्मोदनान् सरस्थिते नि्ैपेत् 
इति श्च आधास्यमानः ` इति च । यत्र परिसंख्यास्ति यथा ‹ यदाज्य- 
सुच्छिष्येत तस्मिन् ब्रह्मोदनं पचति › इत्यादिषु ब्रह्मोदनपाकादिप्रकारान्त- 
रोपदेशेन धमान्तरपरिसंख्या यत्र तत्र॒ यावदुक्तधर्मेको ब्रहमोदनः | 
अन्यत्र द्वादश ब्रह्मोदनान् सडस्थिते श्च आधास्यमानः पुनबह्योदनं 
पचतीत्यादौ । तत्रोक्तस्सवैविधिः । सामिद्रजम्-चित्रियसमिदवर्जम् ; 

1 ब्राह्मणेभ्यः अ्रणिभ्यो ओदनः ब्रह्मोदनः वा ब्राह्मणे प्राणिति लिङ्गात् (₹). 
2 चेतुभिद्शरावेः परिभितान् ब्रीहीन् यवान्वा निर्वेपत्ति । ब्रह्मौदनशब्दः कर्मनःम । 
एतेन अन्यत्रापि ब्रह्मोदनचोदनासु नाम्ना धमौतिदेशस्सिद्धो भवति । भवति चात्र 
लिङ्गम् तस्मिन् ब्रह्मौदनं पक्ता चतुरोत्राह्मणान् मोजयेत् शतुर्शरावं वौदनभिति (र). 
° पडलकः-घ. + मोजनेन-ख. 
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(भा) तासामाधानाङ्गप्वात्। कोविदाइुः- न कमेनामधेयं गुणोऽतर 
विधीयते ब्राहणेम्याऽयमोदन ईति तस्यादाने पराप्ते मोजननियमः ! तदा 
यावदुक्ता बरह्मोदनाः ये 2 विह ॒षर्मश्वन्तः । श्राो-महछकः ! तेन 
निवेपति--क्षिपति । ओ्छन् यवान्वा ॥ 
(ष) देवस्य स्वेत्युदुत्य बहणे प्राणाय जु 

ष क [9 निषेपामीति प्रथमं अपानायेति ' दितीयं व्याना- 
येवि ठतीयं बरह्मणे जभति चतुम् ॥ २॥ 
॥ ३९॥ ९३५ ॥ 

(सू) तृष्णीं वा सवांणि॥ ३।४०॥ ९३६॥ 
चतुर्षष्दपात्रेषु पचति | ४॥ ४१।९३७॥ 
न ° प्रश्रारुयति न प्रसाचयति ॥५।।४२।।९३८॥ 

णी 

, [समि दजेमित्यस्य भावः] 
(व . कथम् तदङ्गत्वम् ? आषेयास्तवेवाभिमादधानेनेति सूत्र कारोपदेशाव्। 
तस्मात् द्वादयब्रह्लोदनादिष्व सङ्कषीदिवत्सतरीदानान्त निवत्ते । 
सन्यस्सवे भवति ॥ 

[अकमनामतापष्चः) 
॥ अ 4 [५ 8 ५ 

केचिदाहूुः-नियमः- चतुथीयोगेनः स्वतो दाने पराप 
प्रारनविषिः ॥ 

येविह- श्च आधास्यमान इत्यादिषु ॥ 
ते धर्मबन्तः-- प्रकरणेकस्वा^दिति | 
निरायामिति द्वितीययामे केशवस्वामिमतात् । 

1 जगता कथम्-ख.ग. 2 तथा-ग. 3 विहते धभे-क.. धमेवतः-ङ. 
ये विह श्च आधास्यमान इद्यादिषु ते धर्म-घ. + द्ितीयतृतीययोरपि ब्राह्मण 
इत्ययुषन्गः (₹). 5 पाचपरिमितमुदकं उदपात्रम् (र). 5 तण्डुलानष्ड क्िप्ता 

हस्तेन न शोधयति न च आस्ताः रावयति किंतु अनिणिक्तानेव पचतीदखथः (र). 
7 कारवचनात्-घ. 8 येोगेनस्नमतादने-ख. ग. त्वात्. 
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(भा) न प्रञ्ञवयति--न गाख्यति ॥ । 

(घ्र) क्षीरे भवतीत्येके ॥&॥ ४२ ९३९॥ 
(सू) ` जीवतण्डुलमिव श्रपयतीति विज्ञायते 

७ ७४ ॥ ९४० ॥ 

(मू) दव्यां *बरह्मीदनादुदरास्य प्रबेधसे कवये 
मेभ्याय वचो वन्दारु वृषभाय बृष्णे यतो 
भयमभयं तश्नो अस्त्वव देवान् यजेहेब्यानिति 
जुहोमि वा मन्त्रयते ॥ ८ ।॥ ४५। ९४१॥ 

[होमाभिमन्बणयोर्विशेषः] 
(भा) उद्वास्य--दव्यी न्योदनादुहीत्वा जुहोति । ऽ अभिमत्रणं 
स्था्खीस्थस्य ॥ 

(सू) चतुषी बरहलौदनं * व्युदधुल्य प्रभूतेन सपिषोष- 

[दमे विदषः] 

(ब्र) उद्रास्य-जुहोति-नोपस्तरणाभिधारणे । 
[अभिमन्बणप्षे विशषः] 

अभिमन्त्रण खारठीखस्य-अमिमश्रणपक्षे नोद्धरणम् उद्भ 
रणस्य होमाथत्वात् ॥ 

‡ इषदनवद्ठि्नतण्डुलमिखथेः (र). 2 ब्रहमोदनादुदधतय ख. त्रह्मौदन 
मुदस्य ततो द्यौ गृदीलरा जुहोति तमभिमन्त्रयते वा (रु). भअत 
एव वचनात् नेद्रातुरंशः सद्यप्युद्रातरि । तथा च तासु ब्रह्मोदनं पचतीत्यत्र तं 
चतुभ्यं अषियेभ्यो महलिरभ्य उपोहतीपै तत््ाप्य्थ॑यत्नं करिष्यतीति (र). 
4 एथकपन्नेषु निक्षिप्य (स). 
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(घ) सिच्य ` कष्ननुःच्छिन्दंशतुम्य > आर्षयेभ्य 
ऋत्विर्भ्य “ उपोहति ॥ ९॥ ४६॥ ९४२ ॥ 

[अयुद्धरणकतौ] 

(भा) चतुर्ष व्युद्धरश्णादि याजमानम् । कषेन्-सारयन् । °नो- 

स्मिपति। अनुच्छिन्दन्--अवियुश्वन् यावहविजा गृहीतम् ! 

[आषेयपदाथः] 

ये स्वानृषीन् विदुः त आर्षेयाः । नाचायेभ्रवरः। ऽ श्रुत- 
वन्तो वा। एष वे ब्राह्मण षिरार्षयो यददयुश्चुवान् इति शङ्गात् ॥ 

[याजमानत्वे हेतुः 
(ब) चतुधोकरणादि याजमानम् -- ऋखिग्भ्य उपोहतीत्यनेन 
समानकतुकत्वात् ॥ 

यावर-तम्रू- तावत् । 
{आषंयलत्विक्परिथ्रदावेधिः] 

येखान् - लिङ्गात्-- चतुभ्ये एव ददाति नोद्रात्रे यदो- 
द्वाता॥ 

अया एवतिविजो आद्या नानार्ेया इत्यनु भ्वादसदूपो विधिः 
यन्मुगाः कुवन्त्युतिजः । अभिमां तस्मदेनस शिज्गात् ॥ 

1 भूमेरनुकषिप्य पात्र णि गमयन् (रु). ° यावहातिजे गृह्णन्ति तावदयुत्छ- 
जन् (र). 3क्रषिःवेदःतं ये विदुः त अर्षेयाः वेदतदथयोः श्र॒तवन्तः ; एष 
वै ब्राह्मणकऋषिर्षेयोयदश्चश्चुवान् इति लिङ्गात् । ये सप्तभूयः पच्चपुरुषं वा योनिं 
श्रुतवन्तः पितृमन्तः पेतरमत्या अर्षेयास्ते संहतकुलशना आस्विजीना भवन्ति इति 
कात्यायनः (स). ५ व्युद्धरणादि याजमानं चतुभ्य उपोहतीति वचनात्. 5 णाया- 
जमानम्-ख. ग. घ. 5 प्रक्षिपति-ग. इदं-घ. पुस्तके न इदयते. 7 प्रचारः- 
ख. ग. घ. 5 असंभ्रतञातबान्धवाः श्रुतवन्ते वा-खं. ग. ध. » वादस्सरू-घ, 
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[बह्मीद्नसप्रदानभूता कोषविजः] 
(भा) ` उपोहति-- > भयच्छति । अध्व्ोहतुत्रह्मण आगीशरश्स्य 
च । तेषां कमेदशेनात् । केचिदुद्वाठु्चश्मायं तेषां होतुरुक्त इति ॥ 
(मू) अपात्ताः ` प्रथमे पिण्डाः भवन्त्यप्रतिहताः 

पाणयः । अथ ब्रह्मोदन्ेषं संकृष्य तस्मिननाज्य- 
शञेषमानीय तास्मिधित्रियस्याश्चत्थस्य तिषस्समिष 
आद्रास्सपलाज्चाः प्रदेशषमान्यः ' स्तिभिगवस्यो 
विवतयति ॥ १०॥ ४७॥ ९४३॥ 

॥ पश्चमी खण्डिका ॥ 

[सङ्कषणक्ालः कतौ च| 

(मा) गृहीता भाः पिण्डाः " सुखे अक्षिप्ता: हस्ताः ; 

[कदाचिद्धो तुन प्रदीयते] 

(्) अध्वर्यो-दशेनात् -- ऋविक्पेस्कारत्वादुपयोगामावे पूण. 
इत्यन्ते प्रायश्च्ताधानपक्षे दतुर्नष्यते ॥ 

[उद्धातः पाश्नसद्धावपक्चाक्यः, 

केचिदुद्वा-तश्वप्राहयम् -प्रादयं मन्यन्ते | 
तेषां तु हेत॒रक्त इति--छन्दोगानायुद्वातुरुक्तलात् । मह- 

 विजां चतुणां प्रा्नमिति ॥ 

1 चतुभ्यं एव॒ ददति-खं. ग. ङः. > प्रापयति-क. स्येति-क्ष. 
$ श्चत्र-ग, ^ ऋलिभम्मिः प्रथमे भ्रासा गृहत भवन्ति अप्रतिहताश्च पाणयः 

पत्रेषु । एवंस्थिते अध्वयुः शेषसङ्कषेणादि प्रतिपद्यते । पिण्डं सम्येन प्रियते 
सामथ्यौत् । सङ्षण-निष्कषणम् । चित्रियः--रक्ष्मण्यः भरामतीथंदिव्यपदेश्चक 
इल्यः । स्तिभिगवत्यः-फल्वत्यः। विवतंयति-विलोडतति (र). ¢ स्तिभ- 
गवत्यो-ख. ० अक्षिप्ता मुखेषु, अप्रकिप्रा मुखे. | 
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(मा) अआत्तपिण्डोऽष्वयुस्सङषणादि करोति । उपसेचनमाज्यशेष्य । 
[सङ्षेणप्दिपदा थः) 

सङ्षेणमेकीकरणम् ¦ चित्रियम् येन ग्रामस्य तीयस्य वा नामघेयं यथा 
' अश्वत्थो भाम इति । केचित् स्थण्डिरुश्वन्तम् । सपलाशाः सपत्राः। 
स्तिभिगवत्यः--फर्वत्यः । विवतेश््रीत “ आरोडभ्यति ॥ 

(सू) वचित्रिथादश्वत्थात्समृता बृहत्यः शरीरमभि- 
सञस्कृतास्स्थ । प्रजापतिना यज्ञयुखेन समितास्ति- 
सखिव्द्धिर्मिथुनाः प्रजात्यै इति ॥ १॥ ४८॥ 
| ९४४ ॥| 

(घ) अथादधाति श°धुतवतीभिरात्रेयीमिमोयत्रीभि- 
ब्राह्मणस्य तरिष्ग्भी राजन्यस्य जगतीभिर्वैश्यस्य ॥ 
॥ २॥ ४९ ॥ ९४५ ॥ 

[समिचामाधाने कतौ अथ शाब्दफरं च] 

(भा) अध्वयुरादषाति गायत्रीमित्रोह्मणस्यादध्यादिति। अथश्चष्दोऽथे-. 
छत्यप्रतिषधाथः | 

[सखङ्कषेण समिधामाधानं च नयाजमानम् ] 

(बृ) आत्तपिण्डो-करोति--न यजमानः । अथग्रहणात् । 
अथ शब्दा्याजमानतशङ्कायामाह-- 
अध्वयुंरादधाति-द ष्यादिति-- षष्ठया याजमानन्यतिरेक- 

दशेनादध्वयुः समिष आदघातीति ॥ 
अथन्न-थे इति--अथादघातीति । 

` 1 अश्वत्म्राम इति-क. ध. २? बन्तः-ख. ग. वतः-ङ्. 3 विवत- 
यन्ति-घ, यन्ति-घ. समिधो विवतेयति-क. + ङ.पुस्तके न इयत. 

5 तीति-ख, यन्तीति-ग. समिधोविवतेयति-क. ० उत्तरसूत्रेभेव सिदध 
[+ग्रभ्को कि 

धृत्तवतीमिीरिखलुकरमणं वैचित्याथ ब्ह्मणालुकरणाथं वा (र). 
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(घ्र) समिधाऽ्भं दुवस्यतेस्येषा । उपत्वामरे हविष्मती- 
धैताचीयन्तु हर्यत । जुषख समिधो मम। तं स्वा 
समिद्धिरङ्गिरो धृतेन बथयामसि । बृहच्छोचा 
यविष्येति जाह्मणस्य । समिध्यमानः प्रथमो तु 
धमेः समक्तुभिरिज्यते विश्ववारः। शोचिष्केशो 
पृतनिणिक्यावकस्पुयज्ञो अभियजथाय देवान् । 
धृतग्रतीको धृतयोनिरभितैस्मिद्धो धृतमखा- 
ननम्। धृतधरुषस्त्वा सरितो बहन्ति घतं पिबन् 
सुयजाऽ्यक्षि देवान्। आयुदां अग्न इति राज- 
त्यस्य । त्वामग्रे समिधानं यविष्ठ देवा दृतं 
चक्रिरे हव्यवाहम् । उरुजयसं पृतयोनिमाहूतं 
त्वेष चध्ुदधिरे चोद यिन्वति । स्वाम प्रदि आहुतं 
धृतेन स॒श्नाय वस्सुषमिधा समीधिरे । स बाब्रधान 
ओषधीभिरुक्षित उरुजर्योसि पाथिवा वितिष्ठसे 
धृतप्रतीकं ब ऋतस्य पूषेदमभरिं मित्रं न समि 
धान ऋञ्जते । इन्धानो अक्रो बिदधेषु दचच्छुकर- 
वणाद नो यथसते धियमिति वेश्वस्य ॥३॥ 
॥ ५० ॥ ९४६॥ 

षष्ठी खण्डिक्रा ।॥। 

[वत्संतरदानसम्पदानम् ] 

(घ) समिस्मु तिस्रो वबत्सतरीदष्दाति ॥ १॥ 
॥ ५१॥ ९४७॥ 

(भा) वस्सतर्यो--वत्साभावं व्यतिक्रान्ताः स्तन्यपानोपरताः 

1 अध्वयेव इति देषः । तथा च वक्ष्तयुपोत्तरसूम्रे । नाच प्रतिपरहमन्त्रा 
अयज्ञत्वात् अङ्गदक्षिणात्वाश्च-ख. 
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अध्वर्योस्ताः ॥ 
[समिधां नियमः 

समिधः प्रथम एव 

(स्) ्राञ्चन्ति ` ब्राह्मणा ओदनम् ॥२।॥१२।९४७॥ 
प्राशितबद्धयस्सः मानं बरं ददाति ॥३॥ 

॥१४।।९४८)) 
[वरदाने मतिभेदः, 

(भा) समानो वरस्सवैत्र । उपदशः प्रथम एवं समानो वरः| 
ऋ ४ यरे 

[अध्व्योस्सम्पदानताहेतुः) 

(घ्र) अध्वर्योस्ता--समिदाधानाङ्गलात् । 
[माष्यदधितनियमतिवरणम् | 

समिधःग्रथम एव--पथमे-बह्लोदने यचेन सेवत्सरे नोपन- 
मेत् समिषः पुनरादध्यादिति । अनुपनमे पुनविधानान्न द्वादशाहबरह्योद- 
मेषु श्च आधास्यमान इत्यादिषु । ° अत आधानाङ्गमेव समिषः ॥ 

[सचे समानवरदानपन्ति युक्तेः] 
समानो बरस्सवैत्र--प्राशितवद्धयः समानं वरं ददतीति 

पराशननिमित्तत्वात्समानवरदानस्य श्च आधास्यमान इत्यत्रापि भवति । 
[उपदेश्मतारायः] 

उपदेशः प्रथम एव समानो वर इति--पारनस्य पृरुष- 
संस्कारत्वात् ऋविक्सस्काराथकमो ुष्ठानाथ॑तवात् दक्षेणादानानुपपततः 
न प्राशनाङ्गं दानमिति अदृष्टाथेलादानस्य प्रथमप्रयोग एव वरदानम् । 
प्रालितवद्धय इति तु क्रममात्रमिदयुपदेशाः । न चात्र दाने प्रतिमहमन्नाः 

आदधातिचोदितत्वात् । यज्ञतत्रे सङ्गे प्रतिम्रहमन्राः | देवा वै वरुण- 
मथाजयजिति याजननिमित्तविशेषात् ॥ 

1 ऋतविजः-. 2 वरशब्दो व्याख्याश्यते । समानमिति वचनात् अन्येवरा 

अध्व्योरेवभवन्ति-र. 3 एतदादि-चघ पुस्तके न रद॑यते. 

80 एकन, स्01.. 1. 34 
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(घ्र) ` यसिन्नक्षत्रेऽभिमाधास्यच् स्यात्तसिन् संब- 
त्सरे पुरस्तादे तास्समिध आदध्याद्रादश्चाहे अहे 
ब्रह एका" हे भा ।॥ ४॥ १५॥ ९४९ ॥ 

[समिधामाधाने पृवां्गम् | 

(भा) यससिन्नकषत्रे पणि वाऽऽदधाति तसिन्नरण्योराहरणादि वर 
दाभ्नान्त ब्रह्मोदनं कृत्वा समिध आदधाति ॥ 

[पएकीकरणादेषैरदानान्तस्वेहेतुः सु्ारम्भफरं उपदेशपक्षश्च)] 
एकीकरणादिवरदानान्तम् । 

[बरदानास्तं कृत्वा समिध आदधातीति भष्याशयः] 

(श्र) यस्मिननत्रे--आदषाति--“ एकीकरणादिवरदानान्तम् 
यस्मिन् नक्षत्रेऽभिमाधास्यन् स्यात् तस्मिन् शएतास्समिध आदध्यात् । 
सवस्सरस्य परस्तात् द्वादशचाहादिषु वा आदध्यात् इति सबन्धः । ब्रह्मो 
दनं छत्व समिध मादधातीति समानवरदानान्तत्वेऽपि ब्रह्लोदनस्य 
तन्म्यर्वाततिनः समिदाधानस्य ब्रक्षोदनानङ्गत्वस्यापनाथं वरदानान्तं 
करत्वा समिव आदधाति इत्युक्तम् ; न पृनवेरदानोत्तरकारं समिदा- 
धानमिति । तेनायमथः--आधाननक्षत्रे पवेणि वाऽरण्योराहरणादि 
वरदानान्तं कतेभ्यम् । समिदाधानं च स्वक्रमे कतेव्यम् | तथा पुरस्ता- 
स्सवस्सरादिष्वर्पीति ॥ 

एकीकरणादि--सङकषंणादीत्यथेः । 
बरदानान्तम्रू-तरह्मोदनान्तम् । 

1 यस्मि्नहन्याधस्यते ततः शुरस्तात्यं वत्सरे यत् समान-स्थनमहः 
तस्मिन् ददशाहादौ वा अरण्या हरणादि कत्वा समिध आदध्यात्-र. 
9 एकादशदे वा-क. 3 जिति याजननिमिसरोषाव-ग. घ. + वाऽपरि 

मादधाति. 5 न्तं इत्वा-घ. इदं च पुस्तके न इदयते. 
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(मा) ह्मीदनज्ञालात् ! 
समिधदशेषनशे विस्मरताश्चाषेयाः । उपदेशोऽनुगमनप्रय। - 

णानुपनमादिषु पुनस्समिदाषानविधानदिवाङ्गस्वे सिद्धे सचस्कार्ं 
वचनम् ॥ 

[सद्यस्काटाधानपर सुजमिति पक्षः] 

(स) ` अधेयास्त्वेवाधिमादधानेन ॥५।१६।९५०॥ 

[बह्योदनाङ्गत्वदेतूपपत्तिः] 
(वृ) बह्मौदनाङ्गत्वात्-- समिदधानादुपरितनप्रासनवरदानयोरपि 
° ब्रह्मोदनकमेतवात् तदन्तं क्ैन्यभि्युक्तम् ॥ 

समिधरसेष-पेयाः--यदाज्यमुन्छिष्यते तेन समिषोऽभ्यज्या- 
दधातीति श्रुतः अय जबरहमोदनशेषं॒सङकष्यत्यादिसूत्रकारवचनाच 
समिदाधानस्य शेषप्रतिपत्त्यथेत्वमाशङ्कय परिदरति--' अनाहितस्तस्था 

[समिदाघनिनेवाधानसिद्धिः 
भिरिाहुः यस्समिषोऽनाघायाथिमाधत्ते' इति वाक्यजषादनुगमन- 
.प्याणानुपनमादिषु पनस्समिदाघानविधानाच्च जुषस्व समिधो 
ममेति मन्रिज्गा्च । समारोपणीयाभिवृद्धयाऽद्ुयव्यथेत्वात् न चेष- 
प्रतिपत्तद्रारा बरह्मोदनाङ्गत्वम्। अतः प्रमादच्छेषनारोऽपि भनक्ताः 
समिध आषेया विस्मृताश्वेत्येवमथं आधेयास्स्ेवेति सूत्रम् ॥ 

[उपदेश्चमतेन सद्यस्काराथैत्ववचनोपपात्तिः] 

उपदेशः वचनमिति--अस्यार्थः-- न तावत् समिधां 
जह्मौदनशेषप्रतिपत्यथत्वशङ्का ; अनुगमनादिषु ब्रह्मीदनं पक्वेलयेताव- 
तेव साङ्गस्य ब्रह्मोदनस्य कतैव्यते सिद्धे एतयिवावृत्ता समिध जादध्या- 

1 प्रमादात् विस्मृता अप्याधेया एवं प्राक्समारोपणात्् न तूपेक्षणीयाः 

कस्मात् १ अनहितश्तस्यभिरित्याहुः यत्समिषोऽनाधायाभिमाधते इति श्रुतिरिति 
भावः (द). > दनाङ्गलात् तदन्तकतन्यम्-घ. 

39 
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1 केविदाहः--प्रायश्चित्ताधानमापादे स्स्कारूमपि शक्यते 
एकाहि चतुदेदयाम् 

(र) दिति  प्रथग्विषानात् तासामभिसेस्कारत्वात् जकरणे प्रत्यायश्रुला 
सान्तरितं पुनराषेयत्वात् “ तज्निवृत्यथेमिदं सूत्रम् । अतः प्रयोग- 
काविधिप्रकरणेक्ततवात् संबत्सरादिभ्य ° उक्तकारेभ्योऽपरकारविषि- 

रिति । तत्रैतावान् विशेषः; नादितस्सयस्कारुमाधानम् । मुख्यकस्पोप- 
संहारसमथेस्येव प्रथमाधिकारात् । अनुकल्पस्वे चास्य एकाहि सो 
वेति विकर्पस्य कण्ठोक्तयभावात् नक्तं गाहंपत्यमादधातीति ५ श्रुति. 
समवायाच्च ॥ 
[आधेयास्त्ववेति सञ्च आपदि पायश्चित्ताधानपरामेति पक्षोपपत्तिः] 

केचिदाहुः-प्रायश्च-रुम्यते--अनाहितस्तस्याभिरिति वच- 
नादाधानाङ्गत्वात् समिदाधानस्यावद्यं प्राप्तत्वात् तदथेमाषेया- 
स्त्ेवाभिमादधानेनेत्यस्यानथक्यात् अनेन सत्रेण प्रायञ्चित्ताधानस्यापदि 
सच्स्कारुतोच्यते। आधेया एवा्यः आपदि सस्कार्मेव न तु 
द्ाद्चाहादि कार्प्रतीक्षणमिति ॥ 

दुर्भक्षे रष्टसंबाषे नित्यदेहात्ययेषु च । 
निव्यनेमितिकक काम्यं " पक्रान्तं कायैमेव तत् ॥ 

इति आपट्क्षणम्। काम्यं प्रक्रान्तम् । दुभिक्षमापदश्वस्तनिकस्य ॥ 
[एकाद पदेन नक्चचस्यापि बोधनम्] 

एकारे-चतुदश्याम्--चतुदबीमहणमुपरक्षणे नक्षत्रस्यापि । 
पुरस्तादेकाहे एकाहविधानेनाधानदिवसाश्सपुवीहर्विधिः ॥ 

1 केचिन्त्वाहुः-ख, ग. ङः. ° अयेयास्तैवाभिमादधानेनेति इत्यधिक 
8 वाङ्गत्वे सिद्धे-घ., + पुन्वेचनात्-घ. 5 नतननिकृत्यथे-धघ. ¢ उत्तरकाले 
-ख. ग. 7 श्ुत्यसमवायाच-ख, ग. ? प्रदान्तम्-ख. ग. ° तपूवाह-वषः 
-ख. ग. 
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[कदाचिदमावास्यायामप्याधानम्) 

यदा तु प्रतिपदि पूवा पवेकारः तदा अमावास्यायाम् ॥ 

(सू) अथ त्रत चरति न मांसमश्नाति न सियञुपेति 
नास्या गरृहाद्धरन्ति नान्यत आहरन्ति ॥ ६॥ 
| १७।९५१॥ 

[नतस्य सवेकव्पसाधारण्यम् | 
(मा) असवत्सरपक्षे च त्तानि ॥ 

[अमावास्याघाने विशेषाः) 

(इ) यदा तु-मावास्यायाम्--पवेसन्धेराधानपरयोगान्तमौवाय । 
पूर्वो सन्धो पूर्वुर्पक्रम्यामावास्याधानम् । अपराह्ने रात्रो वा 
अमावास्यासषिपक्ष अमावास्याघानम् । तस्मिन्नहन्युपक्म्योत्तरयुरा- 
धानम् | 

[पाणमान्याधाने विशेषः; 

पोणेमास्याधने तु पूर्वस्मिन् पर्वणि सेष्टिसान्वारम्भणीयापवभे- 
विधानात् पौणैमास्याश्च तिथिद्भयसबन्धस्यपेक्षितत्वात् नाधःनमध्ये 
पवैसन्धिसभवः । अतः पूर्वा ह संघो न पोणेमास्याधानमिव्यके ॥ 

[यदा त्वित्यादिभाष्याक्षसय्थः) 

अक्ष्रयोजना त ;- यदा तु प्रतिपदि पूवाहे श्ववेसधिः तदा 
उक्कष्यामावास्यायां नक्षत्रे वाऽऽानं कतव्यम् । पोणेमासीसङ्कल्पोत्तर- 
कारु पवेसन्धिसंनिपातस्यपिक्षितलात्। रात्रावमावास्यापवेस्न्धिपक्षेऽप्य- 
मावास्याधाने कतेव्यमेवं पडशुसोमादिवत् । सन्धिमदहोरात्रस्यापेक्षि- 
तल्लात् ॥ 

[तस्य सवैकस्यसापारण्योपपत्तिः] 

अरसंवत्सरपक्षे च व्रतानि--अथ जतं चरन्तीद्युपक्रम्य 
मरक षप मा् न 

1 नान्यत आदरन्तीति सृत्रभागः खदत्त पडि न इद्यते । 2 ढे पर्व 
सन्धौ-ख, ग. 3 पोणमासापवं ख. श. 
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(सू) ब्ाह्मोदानिकेन ` सेवत्सरमासीत ॥७।।१८॥९५२॥ 
° ओपासनश्ेदाहित ° एत स्मिन्नस्याभिकर्माणि 
क्रियन्ते ॥ ८ ॥ १९॥ ९५३ ॥ 
न ̂  प्रयायात् ॥ ९।॥ २०॥ ९५४ ॥ 

अधिचिशेषविवक्षा] 

(घ्र) › नाजुगच्छेत् ॥ १०॥ २१॥ ९५५॥ 

(भा) नानुगच्छेत् जाह्मीदनिकः॥। 

(घ) °यदि प्रयायाद जुवा गच्छद्रञ्लोदनं पक्ता एतयेवा 
वृता समिध आदध्यात् ॥ ११।॥ २२॥ ९५६॥ 

(ब) ब्ह्मोदानिकेन सवत्सरमासीतेति अतमध्ये विधानेऽपि एकाहादि- 
कल्पेऽपि तानि कतेव्यानि ॥ 

[अञ्चुगतिनिषेघधस्याशयः, 

नाजुगच्छेत् ब्राह्मौदनिकः-- यथाऽभिनीनुगच्छेत्तथा धारणं 
कतंग्यम् ॥ 

1 सेवत्सरप्रहणादादश्षादादीनामष्युपलक्षणम् इतरथा तद्विधिवेय्यात् (र). 
2 न तु ओपासनेकदेशः । तदा एतस्मिननेवामनो निद्यनैभित्तिकानि कमांणि कियन्ते। ऊध 
तु अग्न्यधेयात् निद्यानि छप्यन्ते ! एषामथोः श्रोतेखेाप्यन्ते । यथा निद्यहोमादी- 
नाम्। नैमित्तिकानि अश्टकादीनि च लोकैकेऽग्नौ कियन्ते! एकदेशाधने पुनः ओपा- 
सन एवैतानि कियन्ते । भयते च सः निलयो धाय इति वचनात् । होमश्वेदानीं न 
प्यते । " उभयं जुहुयात् ओपासनमभिहोत्रं च * इति भरद्वाजः । बोधायनश्वाह (र). 
8 एतस्मिनेवास्या-ख. + यजमान इति शेषः । याजमानाधिकारे न प्रयातीति ` 

सत्याषाढः (रु). 5 ब्राह्लौदनिक इति शेषः । नैषोभ्निरनुगच्छेदिति भरद्वाजः (₹), 
6 अनुगतस्य च यथायेन्युदत्तिः ओपासनवत्सवाधाने । आबरत्--प्रकारः (२), 
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[पर्तेः आवृत्पदाथः| 
(भा) योनित उत्पादनम् अवृत्-क्रिया ॥ 
(सू) यच्ेन“ 'सवस्सरेऽग्रथाेयं नोपनमेग्रद्मौदनं पक्ता 

समिध आधाय यदेनयुपनमेदथाद्थात ।¦ १२॥ 
॥ २२ ॥ ९५७॥ 

[उपनमः ननश्चज्ादधात्मकः सवस्सराविवक्षा च| 

(आ) ` यदैनसुपनमेोदेति न नक्षत्रं न काठः । अनुपनमे सवत्र 
संवत्सरः प्रदशेनाथेः॥ 

(च ) स्तस्य याथाकामी भरणकस्पनाम्। १३।२४।। ९५८ 

[उत्पादन्वैविष्यसंभवादि 
(शर) योनित उत्पादनम्- अनुगते सवौघानपक्षे योनित उत्परद्- 
नम् श्रोत्रियागारादिभ्यः । द्वितीयाधानेऽप्येवमेव । एकदेशाधाने 

शेषादुत्पत्तिः ॥ 
| [आच्रतेति सोच्पदा्थैः] 

आवृत्किया-एतयेवावृता-क्रियया--प्रयोगेण ॥ 
[भाष्यस्य पूरणन विवरणम् | 

यंदैनुपनमेदिति न नक्षत्रं म कारः अनुपनमे--अनुपनमे 
सति यदो^पनमस्तदैव न नक्षत्रादिकालपेक्षा ॥ 

सर्वत्रसंवत्सरः प्रदशशनाथेः--मथमकस्पेऽप्यनुपनमेऽपि 
द्वादस्चाहादीनां प्रदश्ेनाथेः ॥ 

1 सेवत्सरग्रहणमत्रापि अददौनथम् । तत्र तत्र कलि अभमधाधेयाशन्तौ 
प्रायश्षित्तमतत्छरत्वा यदा शक्तयात् तदा अधीत । तत्न तु नक्ष्रदेरप्यनादर इति 
केचित्। पूर॑सूतरे चात्र बह्यौदनात्छथक् समिधां ग्रहणात् ब्रहमौदनाज्गत्वमासामेव 
बाधितं भवति! आधेयास्तवेवाभ्निभादधनिनेति वचन च्ाधानाङ्गत्वम् । तस्माह्द- 
दनान्तरेषु समिधो न भवन्ति (₹). 2 आादिकालः-घ. ङ.--काला घ. ३ अनु 
पनत।(स्र याधेयस्य यावदुपनास ्रह्लोदनिकोक्षभरणकल्पानां याथाकामी तद्धरणकालो- 
कानि व्रतानि भवन्ति न वेत्यथेः (र). “+ पत्तिस्त-घ. 
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[मरणकस्पवतानानिच्छिकत्वस] 
(मा) भ्भरणकस्पत्रतानि तानि करोति न व्रा ॥ 
(स्) ` द्वादशाहं चरेदेकाहं वा॥ १४॥ २५॥ ९५९॥ 

[वतचर्याप्रकारादि] 

(भा) संवत्सरादिभ्य उध्वं करते प्रायश्चित्तेऽमुभ्मिन्नाधास्यामीति च. 
दादश हमेकाह वा ॥ 

घ) “श आधास्यमानः पुनबरह्मोदनं पचति॥ 
॥ १५॥ २६६ ॥९६०॥ 

[दित्ये बरह्मोष्दने विदोषः मतिभ्मेदश्च] 
(भा) पुनत्रद्योदनपाक एकाहे "विरतं कृत्वा सरतः । शच आधास्य- 
मान इत्यविशिषवचनात् । केचिच्वनुपनमन एवः ॥ 

[भरणकल्पवतकालादिप्रदरोन भाष्यविवरणम् | 
(बु) संबत्सरादिभ्य उर््वम्--अनुपनमे । त्तानुष्ठानपक्षे कृते 
प्रायधित्ते । ब्रह्मोदनावृत्यादौ अयुष्मिन्नाधास्यामीति सङ्र्प्य 
ततः पूवं चरेदादशाहमेकाहं वा वतम् । सङ्खयाद्वयनियमात् ॥ 

[म्रथसप्रयोगेऽपि द्वितीयं जह्मौदनम् | 

पुन्यो -सर्वतः--परथमप्रयोगेष्वपि एकटहिऽप्यनुपनमे च । 
श आधास्य-वचनादिति- पूर्वदयु्ह्मोदने कते एकाहपकषेऽपि 

पुनभरहयोदनः कतैन्य इति ॥ 
[पश्चान्तराश्यः] 

के्वि्वनुपनम एव--पुनः प्रयोग इति तदानन्तयोत् । 

1 भरणकल्पोत्रतानि-घ. > यदा उपनतमम्नयाधेयं तदा पुनरपि दादशा- 

मेकां बा तानि चरित्वादधीत (र), 3 मेकाैन्घ. + अधिकारात् अयमपि 

अनुपनताम्नथाधेयस्य विधिः । अन्यत्तु मतं श्वभधास्यमान इलयविशेषवचनात् सवै- 
स्यायं निलयः पुनबैह्योदनः । तेन योऽपि एकाहत्रतकल्पिन श्वच आधाता तस्याप्याव. 
तनीय इति (₹). 5 पितरम् ?-क. ग. घ. श्पीतरम् १-ख. 1 सवत्र-घ 
स.ग. ऽ नम एव-ख.ग.घ.ङ. 
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घ) ` योऽस्याभिमाधास्यन् स्यात्स एतां रारि 
व्रते चरति न मांसमश्चाति न स्ियद्पेति ॥१६॥ 
। २७७ ॥ ९६१ ॥ 

[ऋत्विजां बतम् | 

(भा) योऽस्याथिरिति सर्वेषामूखिजां जतम् ॥ 

र) म्रजा अग्रे सवासयाश्ाथ पञ्युभिस्सह । रा्र- 
यस्मा आधेहि यास्थासन् सवितुस्सव इत्युचरेण 
गाहेपत्यायतनें ` कर्माषमजं बघ्नाति । १७॥ 
|| २८ ॥ ९६२॥ 

स॒प्रमी खण्डिका !; 

(घ) अथ यजमानो › व्रतसुपेति बाचं यच्छत्यचृता- 
त्सत्ययुपैमि मादुषदव्यगुैमि देवीं वाचं यच्छामि 
॥ १॥ २९ ॥ ९६३ ॥ 

[यजमानवत तच्रल्यविश्चेषश्य) 
(न 

(भा) अनृतवचनप्रतिषेधोऽवांगप्याघानात् । 
न 

भक 

[अवचनसत्वेऽपि सवेत्विग्नतत्वासिद्धिः, 

(ब) योऽस्याप्नि-त्रतम्--योऽप्याभिमि्येकवचनश्चरवणेऽपि अघान- 
कर्तैतवाविशेषात् सर्वैनियमः कतंम्य इति । योऽस्याभिमित्यस्य योय 
इत्यथैः । “ मक्षयतीति-स स इत्यथे इतिवत् ॥ 

[भ्रागपस्यस्याशयः) 

अनृतव-धानात्--नाहिताभिव्रतकारु एव । 

भरद्वाजः ; --अध्वभुरेव व्रतं चरेदिलेकं सवैत्विज इलयपरमिति (रु). > कल्माषः- 

करष्णबिन्दुः (ङ). 5 सत्यवचनसङ्कल्यनात्र नतोपायनमभिगप्रेतम् मन्त्रलिङ्गात् ¦ 

बाह्मीदनिककालत्रतानां प्रगेवोपेतत्वाच् (र). + सूरत्रस्थस्याश्चातिपदस्य विवरणं 
स्यात् 
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(भा) अनृतात्सत्यसुपैमीति सिज्गात् । ` दैवामिषानादैविकी दैवीवाक् 
तां गृहा्मीदुत्तरकाक प्रयुङ्के । “ ततोऽवाग्यमेऽपि समस्तस्य मन्त्रस्य 
प्रयोगः ॥ 

(घ) वीणा उ तुणवेनेनमेतां रात्रिं जागरयन्ति ॥ 
॥ ३॥ ३० ॥ ९६४ ॥ 

(भा) तणवो वंशः॥ 

(सू) +अपि बान जागतं नं वाचं यच्छति॥ 
॥ ३ ॥ ३१ । ९६५ ॥ 

(घ्) 5 श्षल्कैरेतां रात्रिमेतमिन्धान आस्ते शल्क 

[अनृतनिवुत्तिः कमाङ्ग , तदतिक्रमे प्रायञ्ित्तं च| 
(ब) अनतात्स--ज्ञात्--मत्रेणानृतनिवृ्तिपूवेकसप्यपापिसङ्कल्पत् 
कर्माषाजबन्धनाधूष्वै कमांङ्गमनृतनिवतेनम् । तदतिक्रमे यजुरेष 
प्रायश्चित्तम् । आहिताभित्रतरूपस्यातक्रमे बातपती । सवेत्र त्रिरात्र 
मक्षीरादिभोजनं स्मातम्। पुरूषाथोतिक्रमे प्रायाश्चित्तं च समुच्चीयते ॥ 

[देवीषाग्प्रहणोक्तिभावः) 

देवाभि--मन्बस्य प्रयोगः--मामुषदिव्यमुपेमि दैवीं वाचं 
यच्छामीति सर्वासां मनुष्यवाक्तेऽपि लोकिकवाङ्निवृत्तिपरत्वादेवीशन्दस्य 
वेदिकी देवी वाक् तां वाचं गृहामि अत ऊध्वं वेदिकया प्रायेण प्रयोग 
इति । तस्मादपि वा न जागर्ति न वाच यच्छतीत्यस्मिन् प्क्ष 

मानुषवाग्यमनामविऽपि कृ्छमन्तरप्रयोगो व्रतोपायभ्नाथः ॥ 
[बीणादिकरणत्वोपपात्तिः एकवचनाप्पात्तेश्च] 

(रु) तृणवो वंशषः--वीणाबदेन तुणवध्वनिना च जागरयन्ति 

1 वैदिकी दैवीवाक्-क. ग. > अतो-क. ग. 3 तूणवो वंशः (र), 
4 अस्मिन् पक्षे वाग्यमनमन््रस्य कोपः । दैवी वाच यच्छामीति लिङ्गात् (२), 
6 शाल्कैः-राकलेः। जागरणपक्षे मच्रादृतिः। विपर्थये तु सकृदेव. 6 नाथम्-ख, ग, 
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रभिमिन्धान उभौ लोको सनेमहम्। उभयो- 
रंकियोरऋषभ्वातिमृत्यं तराम्यह मित्येतया ॥ ४ ॥ 
।।२२।।९६६॥ 

[इन्धनावधिः) 

(भा) ` सल्केन्धने मन्त्राब्रातिः । एतमभिम् आसमरोप- 
णात् | अजग्रदभि शमयिष्यति 2 इत्युत्थाप्यते शस्केन्धनेनाभेः । 

(घ्) तस्मिन्रुपव्युषमरणी निष्टपति जातवेदो 
भुवनस्य रेत इह सिश्च तपसो यज्जनिष्यते । 
अग्रिमश्वत्थादविहव्यबाहम् । रामीगमोजनयन् 
यो मयोभूः ।! अयं ते योनिर् ऋत्विय इत्येता- 
भ्याम् ॥ ५। २३२॥ ९६७॥ 

[डप्युषनि ्टपनपद्योर थैः] 
(भा) समीपमुषसः-उपव्युषम् ! मन्त्रण तपनं निष्टपनम् ॥ 

"~~न > ------- ~ ~---------------- न ------------ 

क क 

(रु) यजमानम् | तृणवेनेव्येकवचन समाहारौभिप्रायेण ॥ 

लस्केन्धन-णादिति--रच्कैरिन्धीतेतां रात्निमिति वचनात् 
प्रक्समारोपणादेव 

अजाग्र-प्यते-न्धनेनाभ्रिः-जागरणममरुपदीपनम् ॥ ८१ ॥ 
समीपडुषसः-उपन्युषम्--“ तस्मिन् । 

[निषटपनेविकिष्यािः) 
मन्त्रेण तपनं-निष्पनम्--तस्मिन्नभौ नोपासनादौ | 

याका ििनवतकने काकः 

1 महान्तिकाष्ान्याधायस्वपिति (र). ° दीप्यते-ख. ग. 3 निष्टपना- 
नन्तरमभिमुद्वासयेत् भस्मपोदयत्यत्तरत्रक्चनात् अनुगमयस्येतमभिमिति कल्पान्तरेषु 
व्यक्तवचनाचच (रु), « तस्मिद्धपन्युष १ घ, 
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(भा) तपने कृतोऽगनेरुदरापनम् । 

घ) अग्नी रक्षामि सेधति शुक्रशोचिरमस्यः। 
दयुचिः पावक इडय इत्यरणी अभिमन्त्रय -मही 
विश्पलली सदने ऋतस्यावाची एतं धरुणे रयी- 
णाम् । अन्तवे्ली जन्य जातवेदसमध्वराणां 
जनयथः पुरागामित्यरणी आहियमाणे यजमानः 
' प्रतीक्षते ॥ & ॥ ३४ ॥ ९६८ ॥ 

घ) दोद्याचते दुग्धभृचचोवेरीतेते भागधेयं प्रय 
च्छामीति यजमानाय प्रयच्छति ।५७।२५।९६९॥ 

(सु) आरोहते दश्षतं शक्वरीमेमतनाश्र आयुषा वचसा 
सह । ज्योग्जीवन्त उत्तराधुत्तरा समाम् दशमं 
पृणमासं यज्ञं यथा यजा इति प्रतिगृ्ययिवियवती 
स्थो अग्निरेतसौ ममं दधातां ते वामहं दे। 
तत्सत्यं यद्वीरं बिभृथो बरं जनयिष्यथः 
ते मत्मरातः प्रजनिष्येथे ते मा प्रजाते प्रजन- 
यिष्यथः । प्रजया पञ्यभिभरह्यवचैसेन सुवर्गे रोके 
इति > प्रतिग्रह्याभिमन्त्रयते यजमानः ॥८॥ 
| २६।९७०॥ 

अष्टमी खण्डिका 

[उद्वासन पदाथः) 
(वृ) तप कृते-अगररुद्वापनम् --उपशमनं ोकिकस्य । वैदिकस्य 
अरृष्टषपस्य तपने समारूदतात् ॥ 

[9 व 7 7 2 0 

1 प्रथमं निषे अभिमन्रथ तत अद्ियमाण प्रतीक्षते (र). ° पुनः प्रति 

गृहयेति वचनमानन्तथोथैम् ; माभदवस्यकृव्यरप्यमभिमन््रणस्यन्यवाय इति (र). 
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_ [श्नः प्रतियहप्रकारः मानं च] 
(भा) ` हस्तद्वयेन प्रतिग्रहः दशतमिति शित् । 

इति अपस्तम्बश्रोतमूत्रधूतंस्वामिभाष्ये पचमे प्रन्ने द्वितीयः पटलः ॥ 

(सू) मायि गृह्णाम्यग्रे अयि यो नो अभिः पित्तर 
इत्युमो जपतः । अपेत तिति मा्ईैपत्यायतन- 
मुद्धत्य श्च नोदेवीरभिष्टय इत्यद्धिरवेक्षतिः ॥ १॥ 

(भा) अपेत स्रो देर्वीरभेष्टय ऽ इति द्वौ एकप्मि्चायतने ॥ 

[माष्यदरीतलिज्ञोपपादनस् ल्यपोऽभिषायश्च]| 

(व) दस्तदयेन-लिङ्गादिति--क्वरीति शिङ्गम्तुत्या हस्तद्वया- 
इरीनां निर्देयात् । शक्वरीणां दशतमारोहतमित्यरण्योनिर्देशाद्वस्त- 
दयेन प्रतिअहः । प्रतिमृह्यामिमन्त्रयत इति पुवर्वचनादभिमन््रणादि 
यावन्मन्थनं हस्तगते एवारणी । सथस्काखघानेऽपि ऋवियवतीस्थ 
इत्यस्यानिचत्तिः अरण्योराभेधानाद् ! 

[क ( 

इति श्रीमद्।पस्तम्बश्रौतसूत्र धूतस्व मिभाप्यवृ्तौ 
पच्चमे प्रशचे द्वितीयः पटलः. 

[माष्यदितेकावोक्चषणोपपत्तिः) 

अपेत - स्नायतने--नैकेकः परत्यायतनम् । द्वयञुक्तेवं 
दक्षिणथेरित्यादिविधानात् ॥ 

1 द्वयनारण्योः परति ख. ग.-पुस्तकयोः पाठः. : एषामायतनान्यप्ये 
वमेवमेकेकेकमुद्ध्यावेश्षति (र] 9 इति पदाथद्रयमेकेकस्मि न्यायते-- ध, 
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छ) एवं दक्षिणम्रराहवनीयस्य सम्यावसथ्ययोश।॥ 
॥ २॥ २॥ ९७२॥ 

` एवमरुपुोण्येवेष्वत उध्वं कर्माणि ज्रियन्ते ॥ 
॥ २॥ २ ॥ ९७३ " 

सिकतानामर्ं दषं विमज्याधं गाहेपत्यायतने 
निवपत्यधं दक्षिणाः । अथे तेधं तिमन्यः 
रवेषु ॥ ४ ॥ ४ ॥ ९७४॥ 

[सिकतानिवपने पक्षान्तरम् 

(मा) यदा अभचित्रयं भ्तदा अधेस्याहवनीयायतनः एव क्षेपः | 

(स) एतेनैव * कर्येन सर्वान् पाथिवान्निवपति ॥ 
|} ५} ९॥ ९७५ ॥ 

अगरेभेस्मासीति सिकता निवपति सज्ञान 
मित्यषान् ॥ & ॥ & ॥ ९७६ ॥ 

तान् निवपन् ° यददश्नन्द्रमसि कृष्णं तदि 

हास्सिति मनसा ध्यायति ॥७॥ ८६२॥ 

[अञ्चि्नयपक्े पाथमिकाधंद्वेघीकरणमस्त्यव 

(व) यदाध्रित्रय-यतन एवक्षेपः--अभपरयोरमथोरघेस्य विभागेन 

निवपनाक्षवानात् आभित्िते पश्चस्वे च तयोस्तथेव कतेग्यम् । पारि 

शेष्यादर्षस्याहवनीयायतने निधानम् । सम्भूतस्य सुवैस्य विनियो 

ञ्यत्वात् । 

1 परष्वायतनेषवितिशषः । यदा न सभ्यावसथ्यौ तदा अर्धं सनं आहवनीय 

एव (द). ° तस्याहवनीया-ध. 3 नौय एव-क. तदाधस्याहवनीय-ङ्, 
4 कल्पो विभाग प्रकारः (₹). 5 यदद इति चनद्रलक्ष्मभ्यानप्रकारः ब्राह्मणाबु. 

सारादरितः. न मन्त्र इति द्रव्यम् (र). 
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र) उदेश्चमरे अधिमातुः पृथिव्या विश्च आविश 
महतः सधस्थात् । आखु स्वा ये दधिरे देवयन्तो 
हव्यवाहं भुवनस्य भोपामित्याखुकरीषम् । 
यत्पृथिव्या अनामृतं संबभूव स्वे सचा । तदभि- 
रप्रयेऽ्ददात्तस्मिन्नाधीयतामयम् इति गाहपत्या- 
यतने वट्मीकवपां निवपति ।। ८ ॥ ८ ॥ ९७८ ॥ 

यदन्तारिशषस्येति दश्विणभः यहिब इति 
पूर्वेषु ॥ ९॥ ९ ॥ ९७९ ॥ 

(भा) यदन्तरिक्षस्यानामृतं यदिवोऽ'नासृतमित्यनुषङ्ः ॥ 

(सू) उत्सयुद्रान्मधुमा उर्मिरागात्साम्राञ्याय 
प्रतरां दधानः! अमी च ये मघवानो वयं 
चेषमूजै मधुमत्समरेमेति शदम् । इयत्यग्र 
आसीदिति वराहविहतम् ॥ १० ॥ १०॥ ९८०॥ 

घ) आपो देवी प्रथमाना पृथग्यहेवैन्य्र 
व्यसर्पो महित्वा अद“हथाश्शकेराभिखिविष्टप्य 
जयो लोकान् प्रदिक्चश्तस् इति शकेराः। ° दष्यं 
च मनसा ध्यायति ॥ ११॥ ११ ९८१॥ 

नवमीखण्डिका 

(सृ) ऋतं स्वणामि पुरीषं एथिव्यामतेऽध्यभिमादधे 
सव्येऽञ्निमादघ इत्यायतनेषु संमारानजु“व्युहति । 
॥ १॥ १२॥ ९८२ ॥ 08 
1 अनायृतमिलयोदरुमयत्राचुषङ्गः । इमो तु मच््रो ‹ तद्रायुरमयेऽददात्तदा 

दिलयोऽभ्येऽददादिति विछ्ृतरूपौ पठितोबोधायनेन (ख). > अदो-ख. 3 निवपन् 

हेभ्यं भनसाध्यायति । पश्चसंभारपक्षे ताज्नाणां शकन तूष्णी निवपनम् (₹). 

+ अनुन्युहूति प्रथयति (२). 
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(सू) सथा बः प्रियास्तनुव इत्यषा। संवस्य॒जामि 
हृदयानि ससृष्टं भनो अस्तु वः स्सुष्टः प्राणो 
अस्तु वः इति वानस्पत्यान् संसृज्य ` सिकताव- 
न्निवपतीतः प्रथमं जन्न अभिरेत्येतया ॥२॥ 
॥ ९८३ ॥ 

(सू) यास्ते शिवास्तजुबो जातवेदो या अन्तरि 
दिवि या परथिन्याम् । ताभिस्संभूय सगणस्स- 
जोषा हिरण्ययोनिर्वह हव्यमग्र इति गाैपत्याय- 
तने सौवण ° दिरण्यशकलयुत्तरतस्त भारे षुषा- 
स्यति ॥ ३ ॥ ९८४ ॥ 

श्र) चन्द्रमग्निं चन्द्ररथ हरित्वच वैश्वानरमप्सुषदं 
सुवविदम् । विगाहं तूर्णिं तविषीभिरावृतं भूर्णिं 
देवास इह सुभियं दधुः ^ इत्युपास्तमभिमन्त्रयते।। 

दरष्याय शजं प्रयच्छति ॥ ¢ ॥ ९८५ ॥ 

(घ) यदि द्य नाधिगच्छेयां दिश्च देष्यस्स्यात्तन 
मिरस्येत् ॥५॥ ९८६ ॥ 

(भा) यां दिश दवेष्योऽवस्थितः तेन निरसनम् । 

(स्र) एवं °सर्वेषुपास्य करोति।॥ & ॥ ९८७॥ 
| क त 0 क 

[भाष्यऽपेक्षितपदपरणमु 

(र) यां दिशष-निरसनम्--तेन प्रदेेनेष्यथः । 
[वा 1 क 2 (8 1 

1 सिकतावत् अध परयेद्रैधा तेधाचाधं पूर्वेष्विदखयथः (रं). > हिरण्यस्य 

पार्थिवसम्भारत्वेऽपि वचनदुत्कर्षः (र). 3 तत्समरणाथमसुपयुत्तरभागेन्यस्यति (रः) 

4 इत्यपात्त-ख. 5 रजतं वृषलाय वा ज्ञाताय वाऽति प्रयच्छतीति बोधायनः (र्) 

6 आयतनान्तरेष्वपि एवं॑दिरण्यसुपास्योषमपि तच्च तत्र॒ करोतीलखयथः (३) 

१ श, ) ज नभतम जा जनम कण 
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[हिरण्योपासनादौ कमः पश्चान्तरं च] 
(मा) ` हिरण्योपासनदानामिभ्मन्त्रणान्येकेकस्य । तान्नशकरं मन्त्रेणो- 
पास्य तृष्णीमभिमन्त्रय रजतदानम् । 

उपदे; ओदुम्बरकरुस्य तृष्णीरुपासनम् । नरजतस्य संमरणम् 
नापि दानम् । 
(सू) भब्राह्लीदनिकाद्धस्मापोद्य तस्मिन् शमीगमी- 

दर्थं मन्थति ॥७॥ १८ ॥ ९८८ ॥ 
[भस्मापोदहने पश्चान्तरः विषः 

(भा) अत्तमारपक्ष अवोक्ष्यायतनानि मस्मापोहनम् * । 

[अभिमच्णान्तस्यैकेक स्मिन् करणे मानम्] 

(धृ) हिरण्योपा-कैकस्य -अन्तेः एवं स्ेधूणास्य करोदीति 
विधानात् । 

[हिरण्ये चन्द्रमन्यविनियोंगोपपात्तिः| 

ता्रश्षकर-दानम्--अभेरेतश्चन्द्रमिति चन्द्रशब्दस्य हिरण्य 
राब्दसमानाधिकरणतया दिरण्यवचनत्वात् चन्द्रमभिमित्यस्य ताम्र 

दकरे निवृत्तिः । 
[उपदेद्टामते नरजतसस्भरणदाने । चाप्र च तिरदषः, 

उपदेश्ष-नापिदानम् -- अभेरेतश्न्द्रमिति शिङ्गविरोधात् 
तृष्णीं सम्भरणयुक्तम् । हिरण्ययोनिवेहेति लिङ्गतष्णीमुपासनम् । 
निधायातिप्रयच्छन्निति दिरण्यसम्बन्धित्वाद्रजतस्य हिरण्याभावे सम्म- 
रणदाननिवृत्तिः ॥ 

1 हिरण्योपासनमभि-ड. > मिमन्त्रणदाना-ग, ड. 9 व्राह्येदनिका- 

दितिषष्टथैप्चमी । तथा ब्राह्मौदनिकस्पेत्येव मरद्वाजः ¦ तस्य मस्मापनीयतस्मिन् 
देशेमन्थति (र). +न मेव-क. ध. ड. 5 त्रिकान्ते-ख. श. 

ऽ८0 एप्प ^, २० 1, 33 
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" अपोक्च-अपनीय तस्िननेवायतने मन्थति । शमीगमादिति ब्राह्मणम् ॥ 
(ष्च) उद्यत्मु ` रक्मिषु दशहोत्राऽणी ° समवद्- 

धाति ॥ ८ ॥ १९। ९८९ ॥ 

[र्दभ्युदयस्वरूप मान च] 

(मा) “अनुदिते ये रमयः तेधूस्यु । नक्तं गाहपत्यपिपिक्चनात् । 
(सू) सहप्रेऽभनिना जायस्व सह रय्या सह पूष्टया 

सह प्रजया सह पयुभिस्सह बह्मचचैेनेत्युपति- 
हुत्यश्वऽगनिं मन्थति ॥ ९॥ २०।९९०॥ 

[उपस्थनि दिक अरणिसम वधानेदेराश्च] 

(भा) °सहामर इति प्राचछसोऽध्वयुः । प्राच्यामरण्यां लक्तः 
सपरस्मिन् प्रदेशे । 

म निमि कनक 

[कशमीगर्मादिति सूत पाठस्य प्रयोजन पक्चमेदेन 

(वर) अपोद्या-वराक्षणम्-- बराक्षणपाठः सूत्रकारेण बद्धः न त्वशमी- 
गभेनिदृत््यथेः ॥ उपदेशस्तु तस्मिन्नेवायतने समीगभादर्भि मन्थति । 
अरामीगमोदन्यत्राप्ययमेव सिद्धान्तः । पूवैस्मिन् पक्षे रमीगर्भग्रहण- 
स्यानथेक्यात् ॥ 

[भाष्योक्तप्रदेरोमानम् उपस्थाने अशभ्वसम्बन्यश्च] 

पहाप्र इति-प्रदेशषे--योनिदेशे ; विखनसोक्तः। उपतिष्टति- 
सर्मीपेऽधे तिष्ठति ॥ 
पी न्तत 

1 अयं म्रन्थः ग पुस्तके न दयते, ° प्रार्ध्याजातप्रकाश्चासामिलथः। 
अन्यथा अर्धोदिते सूयं आदवनीयमिलनेन विरोधात् नक्तगा्देपत्यमिीतश्चुतेश्च (र). 
° अधरस्यासुत्तरां स्थापयति । तन्न प्रतीचीनप्रजननामरणिं निधयेति बोधायनः (₹) 

+ उपतिष्ठति समीपस्ये (र). ५ अनुदिता-क्रं १ / सर्मपिशशवेतिष्ठतीति सह-क, 
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छ) श्ेतोऽश्वोऽपविङ्किन्नाश्षो भवाति रोहितो गा 
सितजासुरपि बा य एव कथित्साण्डः ।॥ १०॥ 
।॥ २१। ९९१ ॥ 

[अश्वविभ्ेषणे मलतिभदः। 

(मा) ` अविद्धिनाक्षः-› अरेषनाक्षः । विद्धिनराक्ष इद्युपदशच : 

पहाण्डाम्यां साण्डः । 

(सू) मथ्यमाने “शक्तेः साङ्कतस्पाम मायति । 
धूमे जति गाधिनः कोश्चिकस्य । अरण्योनिंहितो 
जातवेदा इति च ॥ ११॥ २२।९९२॥ 

द्श्मी खण्डिक! ॥ 

उपावरोह जातवेद इतिऽ निवेतेमानमभिमन्त- 
यते ॥ १।२३।॥ ९९३ ॥ 
किमिमे 

[अश्वविशेषणाविमतिमृलकसो्पश्चान्तराचुत्थितितपरिहारो] 

(षृ) अबिङ्धिमाश्चः-त्युपदेश्चः--जकारमरकृषे प्रमाणामावात् । 
ननु अविद्धिताक्षो वि्धिताक्षो वा सम्भवति खोकेऽधः । तत्नानेनो- 
मयथाग्याख्यातेनानियमेन अश्वमात्रम्रहणे द्वितीयं विश्ेषणोपादानं 
सूत्रकारस्य व्यर्थं स्यात् ; न ; यस्यैकं विद्िन्नमक्ष अन्यथा चेतरत् तस्य 
सवेन्र प्रातिषेध एव ॥ 

रक्तेः-साङतेः--शक्तेः साङूतेरित्यादि सामविशेषः ॥ 

1 अवङ्किननाक्षो !-ख, 2 अस्विच्चनेत्रः (इ), ° अल्पनः-क. ग. 

+ शक्तिनादषटं साम (र).  निदेत्तमात्रम् (र). 

33 
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(घ) ` गरवे ` वरोऽति वरोऽन्यो घेलुैरोऽतिषरोऽ- 
 न्योऽनड़ान् वरोऽतिबरोऽन्यः पष्ौदी वरोऽति- 

` ` वरोऽन्यः॥। ५॥ २७॥ ९९७॥। 
[वरातिवरत्वोपपात्तिः| 

(भा) तत्र वरचोदनाद् वरयितव्ये देये प्रापि गोरेव -देया । साहि 
^ व्रयितम्यान्याभ्योऽपि जातिभ्यः। मोजातावपि षेन्वादय एव देयाः 
यदितु विदयते ; पुनरनुक्रमणात् । पष्ठोही--पञ्चवर्षा । 

अतिवरो बहुमूस्योऽशादिः। तस्यापि › वरबोदनासु दानमिहो- 
पदेशात् शिङ्गाच्च । तस्मा्ज्ञे वरो दीयत इति । 

[गोरेववरथितऽ्यत्वेदेतुः] 
(बु) -तत्रवरचो-जातिभ्यः- बहुफकत्वात् ! प्ररस्तत्वा्च । 

गोजाता-पश्चवषी-- गवादीनां दानमिहोपदेशात् | 
[अश्वादेर्दनस्य प्रापकमानम्। 

अतिवरोबहुफलोऽश्वादिः-पुपदेश्चात्--अतिवरोऽन्य इत्य- 
श्वादीनायुपेदशादन्यन्नापि वस्योदनायु अश्वादेरपि प्रापि: । 

लिङ्गाचच-दीयते इति--तप्मादश्चः सवर्यत्याहयन्तीद्युक्ता 
तस्माचयज्ञे वरो दीयते इति अश्वदानस्य यज्ञमात्रसबन्धितया निर्देचात् । 

1 वरस्य स्वरूपमाह (रू). 2 वरोवरयितम्यः । सचगीः । कुतः 
तस्या एवं जालन्तरेभ्यो बहुफरत्वेनवरयितव्यत्वात् । अन्यस्तु अजाश्वादि 
जातिः } अतिवरः--वरजातीयमतीत्यवतेत नवर इत्यथः । गेप्तुत्यर्थं चैतत् । 
यथा अपरषो वा अन्ये गो अश्विभ्य इति ! ततश्च वरचोदनासु गोरेव देयेलयथैः । 
गोष्वपि सम्भवे घेनुरदेया सद्यः फलत्वात् । अनडवान् देयः उद्वहनक्प्रणादिभिः 
्रह्ृ्टफरख्तवात् । पष्ठोषो--गरभिणद्धिरूप्याच्च प्रकषः । अतिवरोऽन्य इतिपुनः पुनरसु- 
क्रमणं च तत्तस्रदसार्थमेव (र), 3 देयः सहि-क. ऊः. घ. + एतदादि पश्चवषौ 
इत्यन्तम्-ख. ग. कोदायोर्म्श्यते, 5 चोदना परथगुपादानमि-अ. 5 दध्वं वरीय- 
इत्युक्ता-ख, ग. 
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[पुन्यजमानग्रहणफलठं पक्लान्तरं च] 
दाने यजमानस्य सिद्धत्वात् पुन्यजमानग्रहणं नयनमपि यज- 

मानेन कतव्य स्वयम् अन्यत्र तु त्यागम्मन्रः । अन्योऽपि प्रयच्छति । 
केचित्त प्रायश्चित्तमम्मयाधेयं यजमानसान्निध्ये यथा स्यादित्यवम्थे यज- 
मानमरह-णम् । 

(घर) जातं यजमानोऽभिग्राणिति प्रजापतेस्त्वा प्रणि 
नाभिग्राणिमि पूष्णः पोषेण मद्य दीधायुत्वाय 
शतन्लारदाय शतं शरुद्धय आयुषे वचसे जीवा 
पुण्यायेति ॥ ६ ॥२८ ॥ ९९८ ॥ 

(भा) अभिप्राणनं-उपयुच्छरसः ॥ 
[1 त 1 1 

[पुनजीनश्रहणफरम् 

(बु) जतिऽगरो वरदानं नेमित्तिकिमाघानाङ्गमिति दशयतु पुनजीत- 
वचनम् । अतो ना्िसस्काराथेतं इष्टां दानमिति ॥ 

| [भष्यस्थनयनपदाथैः 

दनेयज-प्रयच्छतीति -- अध्वभ्यीदिगरूहपापणमपि यज- 
मानेन कतेव्यम् । 

[पश्चान्तराहायः) 

कोचेनु-ग्रहणम्ू--इत्याहुः । दानमिल्येव पराप्त सति वरदाने 
यजम्नअहणं नेमित्तिकान्तरेऽपि प्रायश्चित्ते यजमानस्य सन्निध्यथैम् ॥ 

[जौतश्रहणलभ्याथः] 

अभिप्रा-च्छासः--वरस्य प्रकृतत्वात् तस्य प्राणन माभूदिति 
जातवचनम् ॥ 

1 त्यागमत्रे-ग, डः, 2 णं पुनः- क, २ प्रयाणमपि-ख, ग. 
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ख) अजीजनन्नसृतं मल्यसोऽख्लोमाणं तरणिं बीड 
जम्भ दश्च स्वसारो अग्ुवस्समीचीः पुमा सं 
जातमभिस ` रभन्ताम् । इति जातमज्ीखनामि 
गृह्ञ सम्राडसि विरादसि सारस्वतो त्वोर्ां समि 
न्धावामन्नादं त्रान्पत्यायेत्यपसमिष्यायेनं प्रा- 
द्धत्यासनिः सर्वेषां मन्त्राणामन्तेन रथन्तरे ` 
' गीयमाने यज्ञायज्ञिय च यथष्योधानेन प्रथमया 
व्याहूत्या दास्यां वा प्रथमाम्यां च सपराह्ञीभ्यां 
प्रथमेन च घर्मशिरसा ॥ ७॥ २९ ॥ ९९९ ॥ 

[अभिग्रहणेकर्ता तद्धिरषश्च] 
(भा) जज्ञसिगरहणादयाध्वर्यवम् । उत्तरत्रोध्वजनु " नियमादिह सवां 
सनि एव॒ प्रथमायां स्वयमात्ृण्णायाम् । अन्यत्रानियमः द्ाभ्याम्- 
प्रथमद्धितीयाभ्यां व्याह्तिभ्याम् । 

[अभिग्रहणस्याभ्वयैवत्वे हेतूपपच्तिः] 
(ब) अञ्जरिग्रदणाद्याध्वयेषम्--पजापतेस्त्वा प्राणेनेति प्रत्यगाशी- 
छ्ममाबात् । अत एव प्रङृतयजमानकतृविच्छेदाय पुनजोतवचनम् । 

[उन्तरशब्दाथेः] 

उत्तरत्रो-वौसीनः--उत्सत्र-दक्षिणामद्ाघाने । 
प्रथमायां च स्वयमतृण्णायामू्--तत्रापि ऊध्वेुद्धितीया- 

भिति विशेषनियमात् । 
[व्याहतिद्धयय्रहणस्य प्रथमद्वितीयविषयत्वेनियामकम्, 

दाभ्यां-हतिभ्याम्- त्रिभिरक्षरेगोहेपत्यमादषातीति श्रुतेः ॥ 

1 संभरेषु निदधातीति वक्ष्यमणिनसम्बन्धः } अभिग्र्हणमाध्वयवम् ! अभि- 

गृह्यन्यश्रमल्ललिमग्नेरपरिक्ृत्ा । उद्य उध्वोज्ललिनागृदीत्वा । आसनः सम्यगासिन 

दक्षिणमावूर्वज्ञरासौन इति विशषवचनात्। यद्रा दक्षिणाम्नाविवऊध्वजुत्वादिनियमे- 
नास्तर्थः (र). 2 सुद्धत्या-क. ? शवैतवारवन्तीययोये-ख. 4 नियमादिदापि~ 

ग, 5 वौरसानः-ख. ग. घ. ख. 
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(सू) ` भुगृणां त्वा देवानां व्रतपते वतेनादधामीति 
° भागेवाणामादध्यात् आङ्गरसां त्वा देवानां वत- 
पते व्रतेनादधामीति यो जाह्मण आज्गीरसस्स्यात्। 
आदित्यानां त्वा देवानां त्रतपते त्रतेनादधामीत्य- 
न्यासा बाह्मणानां प्रजानाम् । वरुणस्य स्वा राज्ञो 

. व्रतपते व्रतेनादधामीति राज्ञः । इन्द्रस्य ्वेन्द्रियेण 
व्रतपते व्रतेनादधामीति राजन्यस्य मनोस्त्वा 
ग्रामण्यो वतपते व्रतेनादधामीति वैशस्य । ऋभूणां 
त्वा देवानां वतपते व्रतेनादधामीति रथकार 
स्येति यथष्याधानानि ॥ ८ ॥ ३० ॥ १०००॥ 

एकादशी खण्डिका ॥ 

(भा) भृगूणां स्वाङ्गिरसां इत्यस्मच्छाखोक्तमपि रभ्यते । भङ्गि. 
रसाम् इमे भृगव इत्यन्ता भगवः । अथातोऽङ्गिरसामयास्या इत्यारभ्य 
अत्रेः । अत्रयादीनामादित्यानािति । अभिष्क्ति-राजा | 
रजन्यः--क्षत्रियः। 

(घर) भूशवस्युवरिति व्याहृतयः भूमिभू्नेति ° सरषरा 
जियः । घमदिरस्तदयमधिः संप्रियः पञ्चाभिशेवत्। 
छदिस्तोकाय तनयाय यच्छ वातः प्राणस्तदय- 
मभिस्संभ्रियः पञ्ुभिशवत्ं । स्वदितं रोकाय तन- 

र) भुगृणां-ङ्गिरसां च- भृगूणां त्वङ्गिरसमित्यविङ्केतो मन्त्रः 
समस्तपाटात् । 

“ अथ समाख्याभिरुपदि्टानियथष्यौधानादानि स्वशूपेण दशयति (र). 
2 भागेवस्या-ख. 3 चतखस्पौरा ज्ञेय इति सत्याषाढः (रू), । 
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(भा) 

(सृ) © 

(ष) 

याय पितुं पच । अकैथश्ुस्तदसौ शयेस्तदय- 
मभिस्संप्रियः पञ्ुभिशचुवर्। यत्ते युक शुक्रं वचै- 
इटयुक्रा तनृष्खयुक्रं ज्योतिरजसं तेन मे देदिहि 
तेन त्वादघेऽभिनामरे बह्मणेति घमं शिरांसि ॥ 
॥ १।।३१। १००१॥ 

यत्ते शुक्र इति तृतीय एव षमंशिरसि ॥ 

यास्ते शिवास्तदुब जातवेदो या अन्तरिक्ष 
उत पाथेवी्याः । ताभिस्तभूय समणस्पजेषा 
हिरण्ययोनिर्वह हव्यमग्ने प्राण त्वाऽपृत आद्- 
धाम्यन्नादमन्ना्याय गोप्तारं गुष्त्ये। दिवस्त्वा 
वीर्येण परथिन्ये महिश्राऽन्तरिक्षस्य पोषेण पशूनां 
तेजसा सर्वपश्माददे अग्रे गृहपतेऽदे बुध्न्य परिषच 
दिवः परथिन्याः पयेन्तरिक्षाह्टोकं विन्द यजमा- 
नाय पृथिव्यास्त्वा मूर्धन् सादयामि यक्ञिये ठेर ¦ 
यो नो अ्ने निष्ट्यो योऽनिष्टयोऽमिदास्वीदमहं तं 
त्वयाऽभिनिदधामीति सम्भारेषु निदधाति 
॥ २। ३२॥ १००२॥ 

सुगाहपस्यो विदहन्नरावीरुषसरभयसीरभयसी 
देधत्। अग्ने सपला = अपवाधमानो रायस्पोषमिषमूज- 
मस्मासु धेहत्याधीयमानमभिमन्त्रयते यजमानो 
धर्मक्षिरांसि चेनमध्वयैवाचयति ।॥ ३॥। ३३॥ 
।। १००३ ॥ 

द्रादश्ी कण्डिका, 

रत्रणि धमेिरांसि तृतीय धर्मडिरः बहमणेत्यन्तं (स). 

521 
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[शमनदहोमकालः| 

(भा) आधीयमान-स्थाप्यमानम् । वाचने कृते वमेशिरसां शमनं 
[ज्ञाताथेवाचन 

' अवगच्छत्यपि ° अम्थे वाचनं वचनात् ॥ 

इति भापस्तम्बश्रोतसत्रधूतेस्वमिभाष्ये पञ्चमप्रक् 
तृतीयः प्रटखः. 

मजि किवनवयान्द क्यो 

(सू) *अर्घोदिते सूयं आहवनीयमादधाति ॥ १॥ 
॥ १॥ १०९४ ॥ 

(भा) निधानमेवार्षोदिते आहवनीयस्य हिरण्यकेशिनः ॥ 

[शमनदोमेवाचनानन्तयैसाधनम्। 
(षू) वाचने-रमनम्--जधीयमानामिमन्त्रणानन्तरं वाचनवचन- 
चदाब्दाचामिमन्त्रणेन समुच्चयाव गतेः साहित्यावगतेः । अतो वाचनो - 
तरकार शमनहोमः | 

[अज्ञातुरनधिकारः] 
अवगच्छ-वचनात्-- ज्ञाते वचनमिति न्यायेन विदुष 

एवाषिकारात् । 
इति आपस्तम्ब श्रोतसूत्रभाध्यत्रत्तो रामािचक्कृतायां पशमे भन्न 

तृतीयः प्रटलः 
[5 

[भाष्य हिरण्यकेिग्रहणफलम्] 

निधानमेवा-केशिन इति---न विकल्पथे हिरण्यकेशि- 

1 आगच्छलयपि भन्थ-क. ग्रन्थ-ख. ग. ध. 2 गृढे-ग. उ अधी 

दितेऽ्मेः प्रतिष्ठापनं यथास्यत्तथा प्रारम्भः कायैः (ई). + ममात्पाहि-ख.गगः 
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(च्च) ` उदिते-बह्मवचेसकामस्य ॥ २॥ २ ॥ १००५॥ 
[उदितपदाथः पष्छास्तरं च] 

(भा) उदिते-सर्वोदिते बह्मवचेसकामश्य ¦ अन्तरेणापि कामे बाज- 
सनेयिनाम् ॥ 

(घ) गार्हपत्ये ` प्रणयनीयमाशचत्थमिष्पमादीपयति 
सिकताथोपयसनीरुश्पकल्पयते । ३॥ ३ ॥ 
।॥ १००६ ॥ 

(आ) इध्मस्य न संख्या प्रणयनाथस्य ॥ 

(श्र) “तथु्यच्छत्योजसे बलाय स्वोयच्छे वृषणे 
शयष्मायायुषे वचसे । सपल्तूरसि वृत्रतूः यस्ते 
देवेषु महिमा सुवगौ यस्त आत्मा प्युषु प्रविशः। 
पयां ते मसुष्येषु पप्रथे तया नो अगे जुषमाण 
एहि । दिवः पृथिव्याः पयेन्तारेकषादातास्पश्ुभ्या 
अध्योषधीभ्यः । यत्रयत्र जातवेदस्सम्बभूथ ततो 

[स्थापनपुवोङ्ककारः, 

र) अरहणम् ; व्यक्तं तस्य मतादित्थः । सम्भारेषु स्थापनीसूर्व 
पदाथोः प्रागुदयदेव । इतरथा अर्धोदय आधानानुपपत्तेः ॥ 

[वाजसनेयिमतेदेलुः] 
उदिते-अर्थोदिते-नेयिनाम्-जह्मवचेसकामाभावेऽपि सर्वो 

दिते निधयः प्रगे इति बाजसनेयिनः ॥ 
[इभ्मसख्याऽपरिग्रहेहेवुः] 

ए४्मस्य-थेस्य--इहानुपदेश्चात् दशैपृणंमासप्रङृतित्वामावाश 

1 तत्र॒ गाैपत्यस्याप्युदितादानमाह सत्याषाढः. स्व॑नुदितेब्र्मवर्च॑सकाम- 
स्थेति (रु). 2 प्रणयना्थ॑मिध्म (रु), भ्पत्रेण गह्णाति (रु). ^ तं अदीभिष्यं 
उद्धरति (र). 
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नो अग्रे जुषमाण एहि। उदु त्वा विश्वे देवा 
इत्येताभिश्तघ्भिः ॥ ४ ॥ ४ ॥ १००७॥ 

(सू) उपरी ' वाभि ̂  युयच्छति ॥ ५।५॥ १००८॥ 
[उश्यमने विषः] 

(भा) उद्यमनमिध्मगतस्याभेः उपरि गाहंपत्यस्य ॥ 

(घ्र) उद्यतमुप "यत धारयति ॥ &।॥ & ॥ १००९॥ 
(मा) “ उद्धुस्य सिकताभिधारणम् ॥ 
(घ) अथाश्वस्य दक्षिणे कर्णैः यजमानमभि ° तनुर्वा 

चयति या वाजिन्नग्नेः पश्युषु पवमाना प्रिया 
तनूस्तामावह या बाजिनग्रेरप्सु पावका श्रिया 
तनूस्तामावह या वाजिक्षप्रस्छथ शुचिः भिया 
तमृस्तामावहेति † धारयत्यवाभिम् ॥ ७॥ ७॥ 
॥ १०९१० ॥ 

[वाजिग्रहणफलर पक्षान्तरं च] 
(भा) या वाजिन्निव्यश्वस्यामिषानात्कमण्डलस्वादौ निवृत्तिः । आदित्यस्य 
वाजिशब्देनामिधानादनिवृत्तिरुपदेशः तस्य सवैत्रावस्थानात् ॥ 

[उपयुंद्यमनेमानम्] 

(ब) उद्यमन-पल्यस्य--उपरीवभ्निमुद्हीयादिति वचनात् ॥ 
उद्यतस्य-सिकताभिधोरणम्--उ्यतस्य-गार्हपत्योपरिस्थित- 

व | 
[उपदेरापक्षादायः] 

 आदिल्यस्य-स्थानादिति--बायुस्सिः अदित्यो वाजी इति 
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(घल) अथार्रधो लोकिकमभ्रिमाहूत्य मथित्वा बोध्वै- 
ज्रासीनो दक्षिणमभिमादधाति यज्ञायज्ञीये गीय- 
मनने यथ्यांधानेन दितीयया व्याहत्या तिसुभि- 
स्सपेराज्ञीभिर्दितीयेन च षमञिरसा ॥ 
यास्ते शिबास्तुबो जातवेदो था अन्तरिक्ष उत 

पाथिवीयः । ताभिस्संभूय सगणस्सजोषा हिरण्य 
योनिवेह हव्यमग्रे। व्यानं त्वामृत आदघाम्य- 
क्ादमन्ना्याय गोप्ारं गुप्तये । दिवस्त्वा वीर्येण 
पृथिव्ये महिश्नान्तरिक्षस्य पोषेण पशूनां तेजसा 
स्वेपशमादधे । अगरेऽन्नपा मयोभुव सुशेव दिवः 
पृथिव्याः पयेन्तरिक्षा्ठोकं भिन्द यजमानाय 
पृथिव्यास्त्वा मूधैन् सादयामि यज्ञिये रोके । 
यो नो अमरे निश्यो योऽनिश्योऽभिदास्तीदमहं 
तं त्वयाऽभिनिदधा्माति संभारेषु निदध।ति॥ 
॥ ८ ॥ ८ ॥ १०११॥ 

त्रयोदशी खण्डिका ॥ 

[शमने कतौ तत्कदैत्वेहेवश्च 

(भा) शमनमपि दक्षिणार्ध एव अध्वर्यो अ्यापरतत्वात् ॥ 
निर्देशात् तस्य च अह्रूपलवेन सवेपदार्थेष्ववस्थानात् कमण्डल्वादावप्य- 
निवृत्तिः ॥ 

७१५ मननेन भिक 

 शिमनदोमे आश्नीधकवैकत्वोपपत्तिः] ठ 

(ब) श॒मनमपि-व्यापरतत्वाव्--यचपि होमे अध्वर्योः सामान्यतः 
प्रा्तिः आग्रीघ्रस्य चाषानषिधानस् ; तथाऽप्यघ्वर्योरन्यत्र व्याप्तत्वात् 

ज्जी्र एव शमनदोमं कयत् ॥ 
1 गाहंपत्था-योष्वज्ु-ख. 
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(घ) यो ब्राह्मणो राजन्यो वेश्यद्शृ्ठो बाऽप्स॒र इ 
बहुपषस्स्यात्तस्य गृहादाहत्यादध्यात्पुश्कामस्य ॥ 
॥ १॥ ९॥ १०१२॥ 

(भा) असुर इव ° निदथीयेः । बहुपु्टो--बहुषनः ॥ 

तू) गहे स्वस्य ततो नाश्नीयात् ॥२.॥ १०॥ 
॥ १०१२॥ 

+ अम्बरीषाद श्रकामस्य उृक्षाग्राज्ञ्वरतो ब्रह्म 

व्सक्ामस्य ॥ २॥ ११॥ १०१४॥ 
[दक्षिणाञ्चेराहरणापादानम्| 

(मा) भम्बर भटम् । योनित एषाहरणमहरहरपि दक्षिणः ॥ 

(ब) वबाम्देव्यमभिमायत आहवनीय उद्धियमाणे* 

्राचीमनुप्रदिश्चमि्येषा। विक्रमस्व महा असि बेदि- 

पन्मालुषेभ्यः। त्रिषु कोकेषु जागृहि प्रजया च 

(व) असुरहवामिरशरीयः-- शोभना राः यस्य नास्तीलमुरः । 

बहप बहुधन इति--बहुप्टोऽपि शेभादिना बनरहित 

इब यो वतेते तस्य गृहाद्ुष्टिकामस्य ॥ 

अम्बरीषो-्राद्--मजेनपात्रम् । 
[भस्बरोषस्यापियोनित्वोपपत्तिः. 

नितए-णाभेः --अहरहरेन दक्षिणत आहरन्तीत्यत्राम्नरी- 

5 षादिभ्योऽपि ॥ 
+~. 

7 अशरनिदरैन च पोषातिशयदशेनाथेम् । सदिचरोसः बलिश्च न् 

पुंसः पुंसो धनमादायस्फीततस्यभवति-(₹). 2 निष्टपः-क, * अस्य 

बहुपुषटस्य गे ततोनाश्नीयात् यजमानः- (र). 4 श्राष्टूम्-(र). अत्र बोधायन.-- 

आपि वा गारहपत्यदेवाम्बाहाय॑पचनमादधतिति । लिङ चात्रप्रदर्दितं (तस्य त्रेषा- 

मिमान स्यौहदिति । विय्कुकद्वित्तवतो वैकयोनय इत्येक इत्याश्चलायन.-(द&. 

5 षृहारिभ्योऽपि ~ग. 
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धनेन च। इमा उ माञुपतिष्न्त॒ रायः आभिः 
प्रजाभिरिह संवसेय ।! इदो इडा तिष्ठतु विश्वरूपी 
मध्ये वसोर्दीदिहि जातवेदः इति पाओोऽश- 
प्रथमा ` अभिप्र्रजन्ति ।॥ ४॥ १२॥ १०१५ ॥ 
[प्रजन मन्त्र पटित्व बहुवचनोपपत्ती पश्चान्तर च); 

(मा) प्रत्रजनमन्त्रा अध्वययजमानयोः । अश्वेन सह बहु : वच- 
नम् ॥ केचिदश्वहतैरपि ° मन्ना; | 

र) “दक्षिणतो ब्रह्मा रथे रथचक्रं वा वतेयति याब- 
शक्रं तिः परिवतेते ॥ ५॥ १२३॥ १०१६॥ 

[रथचक्रप्रवतनदेखः] 

(भा) दक्षिणत › आहवनीयायतनस्य रथचक्रप्रवतनम् | 

(सू) षदडत्वो द्वेष्यस्य ॥ ६ ॥ १४॥ १०१७॥ 
जानुदप्े धारयमाणस्तृतीयमध्वनोऽधिं हरति 

[अभिप्रतरजन्तीति बडुवचनोपप्र्तिविवरणम् 

(श) प्रवरजनम-वचनामिति--अश्वस्य मन्रामावेऽपि गमनस्त 
विश्वमानतात् बहुवचनमविवक्षितम् । 

केचिदश्वहतुरपि मन्तराः--अश्वनयनकवुरापे °मश्राः बहु 
कतकसमन्नक क्रियासिध्यथेम् ॥ ४५ ॥ ९०१ ॥ 

[आहवनीयाग्रहणदेवः। 

दक्षिणत-वतंनमू-पणीयमानस्यामेमाविनीमवस्थामाभित्या 

हवनीयशब्दः ॥ ४६ ॥ ९०२ ॥ 

‡ अश्वयजमानपिक्षया बहुवचनम् तेन गमन सच्रायजमानस्यापि भवन 
2 वचनात्-क. ऽ मनच्रा-घ. ङ. + दक्षिणतो विहारस्य गमयति च 
तदयावन्रिः परिवतेते (द). › अहवनीयस्य ग. ङ. 5 मच्र-ध. 
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नाभिदघ्रे ` तृतीयमास्यदघ्रे तृतीयम् । न कणं 
दश्नमल्युद्ह्णाति ॥ ७॥ १५ ॥ १०१८ ॥ 

ध [आस्यपदाथेः] 
(भा) जानुदन्न-जानुपरमाणे । एवमुच्तरयोः । 

आस्यग्रहणेन सर्वस्य मुखस्य अ्रहणम् | 
(सृ) °यद्युदह्य निगृ्णीयान्धुखेन सेमायादभ्यात् ॥ 

॥ ८ ॥ १६॥ १०१९॥ 

[उदहणपरिमाणोष्ध्कने प्रायधित्त मतान्तरं च] 

(भा) यदुरयनिगृहीयात् जानुष्दज्नादिपरिमाणात्रीचैषौरयेत् । 
भुसेन समाय स्थापनं प्रायधित्तम् ।  सेमानं तुल्यधारणम् विहितदेश- 

(वु) जायुदमे-जालुप्रमाणे-एवभुक्तरयोः-- नाधिकं कणेभमा- 
णात् । 

[आस्यपदस्या्थविरोषपरतादेतुः] 

आस्यग्र-ग्रहणम्--न कणंद्षमिति प्रतिषेधात् ॥ 

[भाष्यदरिीतप्रायश्चित्तपक्चयोर्विवरणम् 

यदयद्द्य-धरयेत्--विहितपरिमाणादृध्वं नीत्वा परिाणान्नी 

चैयेदि धारयत् ; तदा ;-- 
समानं -ित्तमू--दक्षिणाभ । 

1 षट्ढृत्वोयावत्रिवतेत इत्यनुषङ्गः (र). 2 द्वितीय-क. ° यदिजान्वादि 
परमाणाज्ञाभ्यादि प्रमणेऽश्निमुदृह्य ततः प्रमाणात् पुनर्नीचिः गृह्णीयात् तदा एनं सुख- 
तुल्यं धारयित्वा आदध्यात् तदेवात्र प्रायश्चित्तमिति भावः (र). “ दघ्रपरिन्ङ,. 
ऽसमानवुल्याधारणम् ङः. 



ख. १४, सु. १२.] आपस्तम्बश्नौतशूत्रे पञ्चमप्रश्ने तुरीय्परलः €29 

(मा) दृध्वैनयने सवप्रायश्चि्तम्। उपदेशः यद्यदधद्च निगृह्णीयदेतदेव 
प्रायश्चित्तम् | मुखेन संमायाधानं नित्यम् ॥ 

(स्) नाभिमादित्यं च व्यमेभ्यात् ॥९।१७।१०२०॥ 
(श) ° दक्षिणतः परिगृह्य हरति ।॥१०।१८।।१०२१॥ 
(बू) अधोभ्वे यजमानो षरं ददाति॥११।।१९।१०२२॥ 
(द्र) अधोध्वे हिरण्यं निधाय नाकोऽसि ब्र प्रतिष्ठा 

सक्ृमण इत्यति.क्रामति ॥ १२। २०॥ १०२३॥ 
[हिरण्यनिधाता 

(भा) अधमध्वनोऽध्वाधेम् । अर्षाध्वे हिरण्यनिषानाद्याध्वयेवम् | 
(सू) ्राश्चमश्वमभ्यस्थाद्िशा इति दकिणिन पदो- 

(ब) उपदशो-यथित्तम् -- विहितपरिभाणादध्वेनयने नीचेषा- 
रणमेव ॥ 

[संमायाघानानैत्यत्वे सत्राय: 

एुखेन-नित्यम्--अस्मिन् पक्ष यबुद्रु्य॒दरेदि्यध्या- 
हत्यान्वयः ॥ 

[ना्रेमाद्यंचेति सूज्राभिभ्रायः। 

नाभ्रिमा-यात्--अध्वयुरासनः पश्वादि न हरेत् । यस्मिन् 
प्रायधित्ताधाने पश्वदिवादित्यः तदा पश्चादेव न पुरस्ताद्यवाये सवं- 
प्रायश्चित्तम् ॥ 

| [निधादविद्दाषग्रादकमानम्। 
अर्धंमध्वनोऽध्वाधैम्-ध्वर्थवम् - तन्न हिरण्यं निषयेति 

वक्तम्ये अधोध्वभ्रहणात् प्रकृतकतविच्छेदः ॥ 
काचा भ ०० न [1 ~ क 7 त ल ~ न्न 

1 नयने प्रायश्चित्तमित्युपदेशः-ङः. 2 अश्रथगारस्थानामयमन्तरागमन प्रतिषेध 

(ङ). 3 आत्मनो दकिणतः प्रसारिताभ्यां हस्ताभ्यां वारयन् इरति {द 

+ अष्वयुरितिशषषः (र). 
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(सू) ` तरतस्संमारानाक्रमयति । यथाऽऽहितस्यामे 
गङ्खाराः पदमभ्यववर्परन्निंति ।(१३।२१।१०२४॥ 
प्रदशक्षिणमाबतेयित्वा यदक्रन्द इति पुनरेवाक्रम- 
यति ॥ १४॥ २२॥ १०२५॥ 

(भा) द्वितीयस्याक्रमणमन्तरस्य कमण्डल्वादो निवृत्तिः अवेच्छ- 
ब्दात् अनिवृत्तिरपदेशः ॥ 
(म्र) "परस्तात्मरत्यश्चमश्चं धारयति ।॥ १५।। २३॥ 

॥ १०२६॥ 

(मा) पुरस्तादाहवनीयस्य प्रत्यच्छखोऽशधो धायेते ॥ 

(षर) पूवैवाडश्चो भवति ॥ १६॥ २४॥ १०२७॥ 
[पूवैवाद्पदाथः] 

(भा) पूर्वे वयसि वहतीति पू्ववाट् ॥ 

[दितीयाक्रमणमन्नस्यानिचृत्तिपक्षे हेतुः] 
(धर) दितीयस्याक्र-निवत्तिः-- यदक्रन्द इत्यस्य । 

अर्षच्छब्दात्--अभिवा अर्वेल्यमिषानात् । 
अनिवृत्तिरुपदेशः--कमण्डल्वादावपि । 

[तादगश्वपरिग्रहभकरणम्। 

पर्वे-वार्--जश्वः । उपतिष्ठत्यश्च इत्यादिषु । 

1 उत्तरतः-उत्तरेण पार्वैन । पश्वेत आक्रमयेदिति श्चुतेः । इतिः भकारा्ः । 
तथा नामस्षभारानाक्रमयति ; यथा तेषु आहितस्य अग्नेः अङ्गाराः तत्पदमभ्य- 
ववर्तेरन् तत्रैव स्वयमेवपतिष्यन् इयथः ! (र). 2 अकामन् तं चाश्वं आहवनी- 
यायतनस्य पुरसात्. ्रयद्बुखं धारयतीत्यर्थः तथा भ्रदाक्षिणमावत्य॒प्रत्यश्चमाक्र- 
भयतीति कत्पान्तराणि । दितीयमपि प्रा्ममेवाकमस्य ततः प्रत्यद्खोधार्य इत्येके 
६॥ ? पूवैवाट् युवा । अश्वं पूर्वामिति युवानमित्येवेदमुक्तं भवतीति बोधायनः 
द). 
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(श्र) तदमावेऽनडान् पूर्ववाःडेतानि कर्माणि करो- 
तीति पेङ्गायनिन्रा्मणं मवति ।॥१७।।२५।।१०२८॥ 

चतुर्दशी खण्डिका ! 

[अश्वासुकल्पः] 

(भा) एतानि कमोणि-अभिमन्थनखापनादीनि करोति ॥ 
प्रतिनिधिः पूववाडनड़न् ॥ 

(ष) ` कमण्डटुपद आदधातीति बच जाह्मणम् | 
॥ १॥ २६॥ १०२९॥ 

( ष) अजस पद आदधीतेति वाजक्नेयकम् ॥ २॥ 
॥ २७।॥ १०३०॥ 

[पदृद्ाब्दगौोणताकैधानद्धयफरं च] 

(भा) कमण्डटुः-करकः तस्य मूके पदोपचारः। स वाजश्च 

[म्रतिनिधिसम्भवः| 

(षर) प्रतिनिधिः-दान्-- तदभावे इति वचनात् । 

1 एतानि कर्माणि-उपतिष्टलयश्च इत्यादीनि तत्र अशवप्रतिनिधित्वात् अनड- 
ह्यपि अश्वलिङ्गानां मच््राणां भनित्तिः । अजं कमण्डलत्वोस्तु मिदत्तिः । अश्ववि- 

कल्पत्वात् (₹). > असि कमण्डट्क्ब्दः पञ्यजातिविदेषव चनः यथा चतुष्पाद्भ्यो 
ठे र्त्यत्र शाग्दिकन्रदधेरूराहृतं कामण्डलेय इति ! विवृतं च कमण्डल्वादिश्चब्दाः पञ्च 
जातिविदेषवचना इति । असि च फरकवचनः इति । तत्र॒ पञ्चुवचनोऽयमिष्यतेन 

करक्वचनः पष्शब्दमष्यपीर्तत्वात् पदश्चब्दक्षममिन्याहारय् । न च करक- 

पठे पदेपचार इति वाच्यम् ; सुखूयार्थ संमवल्युपचाराश्रयणस्यायुक्तत्वात् । अश्व 

पदे अजस्य पदे इति पृवोपराभ्यां वैलक्षण्यप्रमङ्गच्च (र). 
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(सू) ` तरतस्संभारानक्रमयति । यथाऽऽहितस्याभे 
रङ्खाराः पदमभ्यवधर्तैरन्निति ॥१२।२१।१०२४। 
परदक्षिण्माबतेयित्वा यदक्रन्द इति पुनरेवाक्रम- 
यति ॥ १४॥ २२॥ १०२५॥ 

(मा) दितीयस्याक्रमणमन्त्रस्य कमण्डल्वादौ निवृत्तिः अर्व॑च्छ- 
ब्दात् अनिवृत्तिरुपदेशः ॥ 
(घ्र) `पुरस्तासत्यश्चमश्चं धारयति।॥ १५।। २३॥ 

॥ १०२६ ॥ 

(भा) पुरसादाहवनीयस्य प्रत्य्छखोऽधो धायेते ॥ 

(ष्च) पूवैवाडश्ो भवति ॥ १६॥ २४॥ १०२७॥ 
[पुवैवादपदाथः 

(भा) पूर्वे वयसि वहतीति पूवार् ॥ 

| [दवितीयाक्रमणमन््रस्यानिवृत्तिपक्षे हेतुः 
(धर) द्वितीयस्याक्र-निव्रत्तिः-- यदक्रन्द इत्यस्य । 

अर्वच्छब्दात्--अभिवं अर्वेल्यभिवानात् । 
अनिन्रत्तिरुपदेशः--कमण्डल्वादावपि । 

[तादगशभ्वपरिग्रहभ्रकरणम्] 
पूर्वे-वाट्--जश्वः । उपतिष्ठत्यश्च इत्यादिषु । 

1 उत्तरतः-उत्तरेण पाश्वैन । पश्वैत आक्रमयेदिति श्चुतः । इतिः प्रकाराः । 
तथा नामसभारानक्रमयति ; यथा तेषु आहितस्य अभेः अङ्गाराः तत्पदमभ्य- 
ववर्तेरन् तत्रैव स्वयमेवपतिष्यन् इयथः ? (र). 2 आक्रामन् तं चाश्वं आहवनी- 
मायतनस्य पुरस्तात् अ्रल्य्छखं धारयतीत्यंथः तथा प्रदाक्षिणम वत्यै प्रत्यश्चमाक्र- 
भयतीति कल्पान्तराणि । द्वितीयमपि प्राश्वमेवाक्रमय्य ततः पअरत्य्सखो धार्य इत्येके 
स् 2 पूवैवाट् युवा । अशं पूवैवाहमिति युवानमित्येवेदमुक्तं भवतीति बोधायनः 
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(ष्च) तदमावेऽनडान् पूववा" उतानि कर्माणि करो- 
तीति पेङ्खायनिन्राक्णं मवति ।॥१७।२५।१०२८॥ 

चतुदेसी खण्डिक! ! 

१ 

[अश्वासुकस्पः] 

(भा) एतानि कमीभि-अभिमन्थनखापनादनि करोति ॥ 
प्रतिनिधिः पूवेवाडनङ्न् ॥ 

(घ) ˆ कमण्डटुपद आदधतीति बच ब्राह्मणम् 
॥ १।।२६॥ १०२९॥ 

( ष) अजख पद आदधीतेति वाजनेयकम् ॥ २॥ 
॥ २७॥ १०३०॥ 

[पदश्ब्दगौणताकेधानद्धयफलं च] 

(भा) कमण्डटुः-करकः तशय मूके पदोपचारः। स चाजश्च 

[्रतिनिधिसम्भवः, 

(षृ) प्रतिनिधिः-डाय्--तदमावे इति वचनात् । 

1 एतानि क्माणि-उपतिष्टलयश्च इत्यादीनि तत्र अशवप्रतिनिधित्वात् अनडइ- 
द्यपि अश्वलिङ्गानां मन््राणां भनिव्रत्तिः । अज कमण्डल्वेस्तु निदत्तिः अश्ववि- 

कल्पत्वात् (रु). ° असि कमण्डट्शब्दः पञ्युजातिविशेषव चनः यथा चतुष्पाद्धयो 
ठाञ्त्यत्र गाबग्दिकव्रदधेरुराहृतं कामण्डलेय इति ¦ विव्रतं च कमण्डल्वादिशब्दाः पञ्यु- 
जातिविषवचना इति । असि च करककवचना इति । तत्र पद्यु वचनोऽयमिष्यतेन 
करक्वचनः पडुशब्दमष्यपीस्तत्वात् पदश्चब्दसममिन्यादहदारा् ¦ न च करक 

ष्ठे पदेपचार इति वाच्च्यम् ; मुख्यार्थं संमवल्युपचाराश्रयणस्यायुक्तत्वात् । अश्वख 
पदे अजस्य पदे इति पृवपराभ्यां वेलक्षण्यप्रमङ्गा्र (र). 

34# 



682 ्रीरामाभचिदृ्तिसहितपूतंस्वामिभाष्यमूिते [खं, १५, सू ४. 

(भा) ` प्रत्रजनप्रसृति विकल्पते । 
[विधौ विषयव्यवस्थामतिमेदञ्च] 

पृवेमश्वकतेकम् । उपदेश एतानि कमणि करोती्यनुवरयति । 
अतः कमण्डटुरजश्च मन्थनाघेव \ 

(घ) अथ यजमानश्चवा जपति ये तेअगरे शिषे 
तजरुवै विराट् च खरादचतेमा विश्तांतेमा 
जन्वताम्। ये तेम शिवि तजुबो सभरारचाभि- 
भृश्चतेमा विद्चतांते मा जिन्वतम् । येते 
अपरे रिषे तुवो विभूश्च परिभूश्च ते मा विक्तां 
ते मा जिन्वताम् | येते अपरे शिवि तसु 
प्रभ्वी च प्रभूतिश्वते मा विशतां ते मा जिन्व- 
ताम् । यास्ते अग्रे शिवास्तयुबस्तामिस्त्वादधे 
इति ॥२३।॥ २८॥ १०३१॥ 

(ष) "यास्ते अग्रे धोरास्तनुबस्तामिश्ुं गच्छेति 
यजमानो देष्याय प्रहिणोति ताभिरेनं परा 
भावयति ॥ ४ ॥ २९॥ १०३२॥ 

(वृ) पूवमश्च-कदेकम्-कमण्डटपद आद्ीतित्याधानमात्रविषनात्। 
उपदेश्च-तेयतीति-- न प्रनजनादीनि । एतानीति + वचना- 

दशेषाणि ॥ 
[भस्थापनमन्नाः) 

यास्ते अग्रे-स्थापयति--यास्ते अभे षोरास्तमुवस्तभिरम 
गच्छेति ब्रूयाद्य ° द्विष्यादिति ॥ | 

1 प्रव्रजनास्मभृति विकल्प्यते-ग. म्रत्रजनदिविकत्प्यते-क. 2 अनेन 
पारश्ुद्रेण यजुषा दवष्यं प्रति प्रहिणोति तं घोरतनुविरि्टमभिं मश्रलिङ्गात् । ताभिरिति 
धोरतनूनां परामशः । मन््राथंत्वेन आसां बुद्धिस्थत्वात् पराभावनं-उत्सादनसु 
(द). उ ताभिरेवैनं (पाठा). + वैचनादविशेषात् । वचनाविरेषात्-घ. 5 द्विष्या- 
दित्येतत् भसुङ्गच्छान्तभ्, 
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[पएतन्मन्बरसाध्य कमं परामवस्वरूप च 

(भा) यस्ते अमरे घोरा इति परष्ुद्रः । वेन द्वेष्याथमाभे परस्थाप- 
यति । ताभिस्तनूभिर्धोराभिः । पराभावः-सवेनाशचः । न च स्थान्- 
' छामः शत्र पराभावयति ॥ 

(सू) ` अरण्येऽनुवाक्या भवन्ति ॥ ५। ३०॥। 
।॥ १०३३॥ 

(भा) अरण्येऽनृच्यन्त इत्यरण्येऽनुवाक्याः धोराः। ताश्च वक्तव्या 
भवन्ति अनुवाकद्वयमुभयत्र ॥ 

[तस्य पारकचद्त्वं नेति पक्चः पक्षान्तर च] 

3 उपदेशो न पारधुदः। “ केचिदनुवाकममुष्डरच्छान्तमिच्छन्ति । 

(बृ) सवेनाश्षः न च स्थानलामः--कविदप्यनवस्थानं शत्रोः 
[अरण्यनुवाक्यशब्दतो भागः तद्धिनियोगश्च | 

अरण्येन्-षोराः-- यस्ति अग्ने घोराः यास्ते अभ्र षोरास्जि- 
क्चेत्यनुवाकद्वयम् । श्च तृष्णा चेत्यायाः धोरास्तनुवः ॥ 

ताश्च बक्त-यत्र-परामाषे नितमने च । 
[अपास्श्चुद्रत्वोपपत्तिः 

उपदेशो न पार्ुद्रः-- सूत्रकारेण यास्ति अभ्रे षोरास्तनुब 
इत्युक्ता अरण्येऽनुवाक्या वन्तीति िरदशात् । अरण्येऽनुवाक्येकदेश्च- 
धोरतनूनमिव विधानं सूत्रकारेण कृतमिति न शासोक्तयजुःपरयोग इति । 

[केचिदितिपक्षि भाष्यदरहितमन्त्रपरवभ्युपपसिः] 

केचिदेक-° न्तमिह--विनियुक्तविनियोगासम्भवादनुवाकद - 

1 भह्गः-क, ङ्. ॐ घोरास्तन्बोजप्रयोक्तन्या भवन्तीखथः । ताश्च यास्ते 

अन्ने ल्िक्नेयनुवाको (रु). 3 उपदेशोऽनुवाकद्वयमेव न पा-क. + केविदिकमनु- 

बाकममु-क. ऽ गच्छान्तमिह तथेत्तरमुततरघ्र-क. ¢ च्छान्तमिति हेतुविनि-ख.ग. 
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(भा) तथोत्तरं परत्र ॥ 

(सू) यदिदं दिवो यददः पथिभ्यास्संबिदाने रोदसी 
` संबमृवतुः। तयोः पृष्ठे सीदतु जातवेदाश्शम्भूः 

प्रजाभ्यस्तयुवे स्योनः इत्यभिमन्भ्य पुरस्तास््रत्यडः 
' तिष्ठन्नाहवनीयमादधाति ॥ ६॥ ३१।॥ १०३४॥ 

(भा) अभिमन्त्रण कृतवा प्रत्यस्मुखस्तिष्ठति पुरस्तादाहवनीग्यायतनस्य। 
(सू) बृहति गीयमाने श्यैतवारबन्तीययोयेज्ञायज्ञीये 

च यथर्ष्याधानेन सवौभिन्योहतीभिस्सर्वाभिस्स्- 
रा्चीमिस्तृतीयेन च षमेशिरसा यास्ते शिबास्तजु- 
वोजातवेदो या अन्तरिश्च उत पाथमीयोः। 
ताभिस्समूय सगणस्सजोषा दिरण्ययोनिषेह 
हव्यमग्ने । अपानं त्वाऽमृत आदधाम्यन्नादमन्ना- 
याय गोप्तारं गुथ दिवस्त्वा वीर्येण पृथिव्यै 
महिञ्राऽन्तरि्वस्य पोषेण पशूनां तेजसा सवे- 
पञ्युमादधे । अमे सम्राडजेकपादाहवनीय दिवः 

(वू) यस्य श््यवस्थयान्नेतम्यम् । ततन प्रथम पराभावनेऽमुगच्छान्तं तदन्तस्य 
निद्शात् । सवत्र पाप्मा द्वेष्यः व्याबरत्िं पाप्मना भातृम्येण गच्छ- 
स्तीति वचनादिति माप्यकारवचनात् योऽस्मान् द्वेष्टीति “पपि 
असम्भवादमुञ्गच्छान्तमेव ॥ 

तथोत्तरं परत्र- सिक्चेत्येतंदपि असुगच्छान्तं परत्र नितमने 

इति केचैत्॥ 
1 1 म वि) 

1 तिष्न्ेवादधाति । प्रह्स्तिष्ठन् इति तु भारदराजः (र). > यस्याय- 
` तनस्य-क, 3 द्वयवस्थयो-ध, ^ पाप्मान्यस्षम्. । 
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(सू) प्रथिव्याः पयेन्तरिकषाष्ठोकं विन्द यजमानाय । 
ए्थिव्यास्त्वा मृधेच् सादयामि य्निये रोके । 
यो नो अमर निष्यो योऽनिष्टयोऽभिदासवीदमहं तं 
त्वयाऽभिनिदधामीति सम्भारेषु निदधाति। ७॥ 
।॥२२।१०३५॥ 

पश्चदरो खण्डिका + 

(भा) स्याहत्यादि धमेिरोन्तः मध्वयुभाक्त प्यादाह- 

यजमनः ॥ 

(सू) आनञ्च व्याने सर्वमायुव्योनशे। अहं 
त्वदस्मि मदसि त्वमतन्ममापि योनिस्तव यो- 
निरस्मि ¦ ममैव सन्वह हव्यान्यग्ने पुत्रः पित्र 
लोकठ़ृजातवेद इत्याधीयमानमभिमन्त्रयते यज- 
मानः ॥ १।॥ २३२ ॥ १०२६ ॥ 

(च) ` व्याहूतीस्सपेराज्ञीषरमशिरांसीति सवेष्वा- 
धनेषु यजमानोऽयुवतेयते येनयेनादधाति।॥ २॥ 
॥ २४ ॥ १०२३७ ॥ 

(मा) येन येन यजुषा यं यमभिमादषाति ° स्थापयति ॥ 

(सू) + नादितमनभिहुतमभिषुपस्फशति आज्येनोषधी- 
भिश्च ्षमयितन्यः।॥ २॥ ३५॥ १०३८ ॥ 

1 मध्वयरकता पश्चादाधानम्-ग. ङः. 2 एतस्मिन् त्रये येन येन मच््रेणा- 

ध्वर्यः आभरप्रो वाऽभ्निमादधाति तं तं मनच्ं॑तेन तेन सह पटति यजमानः (इ). 

3 येयमादधाति-क. +“ तीक्षण इवायमभिः नाशमितः सष्टव्यः (र). 
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[दामने प्रकारभेदाः पक्षान्तरं च] 

(भ!) अङ्कतशमनोःऽपिने स्मष्टम्यः। आज्येनोषवषीमिश्च शमवितम्यः | 
सर्वैष्वाधानेष्वाहुतित्रयण ° नाहवनीय एव । उपदेश एकैकया शम- 
नम् तृतीयया सम्यावसथ्ययोरपि । बाधायनमतिश्च शमनं व्याहृ्तीमि 
रम्रीन् शमयिसवेति । केचिदक्षिणामयाहवर्मीययोरिदानीं कुर्वन्ति । 
नास्स्यमिमरनेनाथेः पूवैमिति ॥ 

[आहतित्रयस्य सर्वैसाधारण्यनिर्बाहिःसवादश्च] 
(ब) सर्वेष्वाधानिष्वाहुतित्रयेण--व्यस्तनिरदेशऽपि संसृष्टाभ्यामिव 
होमः । ओषघीराज्ये निधायेति हिरण्यकेशिवचनात् । आहुतित्र- 
यनिरदेशाच्च । इतरथा षड्भवन्ति ॥ 

[आहवनयमात्रविषयत्वरहाङ्ापरिद्ारौ 
नाहबनीय एव--यथपि तदनन्तरमुक्ताः अनाभिहुतस्योप- 

स्पशेननिषेधात् सरवाम्रीनां शमनहोमाः ॥ 
[पक्चान्तरयोराङ्षायः] 

उपदेशषए-मतिश्व--अभिष्टथिवीगायत्रयादीनां ग्हपत्यादिषु 
प्यवस्थय। संबन्धो मत्रगतानाम् । अत प्रकेकया । बोधायनमताश्च 
व्यवस्था । अथवा बोधायनमतिश्च ॥ 

सर्वत्र -यित्वेति-- सवत्र व्याहतिभिरशमनहाम इति बोषा-. 
यनः ॥ 

[पूषैमभिमन्ननवेफल्योपपतिः 
केथिहक्षिणा-पूर्धमिति-तेष्वमिमशैनकार्यामावात् । अस्मा- 

देवाहवर्नीयो द्धरणे गार्हपत्यस्य काष्ठादिस्पभ्यवहितस्पस्याप्युपस्य्चन- 
त्वेनाभ्यनुज्ञानादङ्कृतश्चमनस्याभेः काष्टादिग्यवहितस्पशनमपि न 
कतेव्यम् । आज्येनौष्धीमिश्च जुहोतीति पुनवचनं समिदाधानेन 
विकद्पाथम् | 
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पू) याते अग्ने पृषु पवमाना प्रिया तनूर्या 
पृथिव्यां यामो या रथन्तरे या गायत्रे छन्दसि तां 
त एतेनावयजे स्वाहा ¦! या ते अभेऽप्सु पावका 
प्रिया तनूयौन्तरिक्षे या वायौ या बाम्देव्ये या 
ष्टम छन्दसि तां त एतेनावयजे स्वाहा! या ते 
अमे सूर्ये शयुचिः प्रिया तनूथां दिवि याऽऽदित्ये या 
बृहति या जागते छन्दसि तां त एतेनावयज 
स्वाहेत्येतेः ्रतिमन्त्रमाज्यमोषधीशथ जुहोति ॥ 
॥ & ॥ २६ ॥ १०३९॥ 

(स) समिध आदपातीत्येके ॥ ५।।२३७॥ १०४०॥ 
(सू) ब्रह्माप्रथाधेये सामानि मायति ।॥६॥ 

॥ ९२६ ॥ ३८॥ १०४१॥ 
(सृ) म्रतिषिद्धान्येकेषाम्।७। ३९ ॥ १०४२॥ 
(सू) व्याहृतीभिरेशोद्रथं भव्ति वाजसनेयकम् ॥ 

॥ ८ ॥ ४० | १०४३॥ 
षोडदी खण्डिका, 

[व्याहत्युद्वीथे गाता] 

(मा) व्याहतीभिरुद्रीथ--उद्वाने अध्वयुणेष प्रयुज्यमानाघु ॥ 

५[अध्वयोंगोचत्वसिद्धिः] 

(षृ) व्याहृतीमि-ज्यमानासु--अतः प्रथमया भ्याह्येति प्रयोग- 
काठे गानविश्चिषटप्रयोगोऽध्वर्योः व्याहृतीभिरुदरीथमित्यत्र॒कत्रन्तरानु- 
पदेशात् ॥ 

" समानोऽयं विधिस्सर्वभ्नीनाम् ; नाहितमनभिंहुतसभिमुपस्छशतीति सामान्य- 
निरदेलात्। पृक्ोत्तरयोरपि विभ्योस्सामान्याधिकारत्वात् विकल्पं चाह भरद्वाजः । 

आधानानन्तरं सवैमेच्रेकेकं रामयदाहवसीथ वेति (₹). 2 छन्दोगानां तु ब्रह्मो- 
द्रा्रोर्विकत्पः (३). 3 अत्रप्र-घ, 
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[सामविधिनिषेधन्याहतिपशक्चाङ्य ईति तापि व्याहते- 
रुच्चारण बह्मकतैकमिति] 

(भा) ` केवित्कल्पत्रयम् ; परतिषेधादक्रिया सान्नाम्; क्रिया षा 
विधानात्; उद्धानकरे व्याह्यति्गानम् । केचिद्चारणं ब्रह्मणः ॥ 

इति श्री आपस्तम्बश्रौतसूतरधूर्तस्वामिभाष्ये 
पश्चमेऽप्रनने चतुथः पटलः. 

(सू) ततस्सभ्यावसथ्याबादधाति रोकिकमभिमा- 
हत्य मथित्वाऽऽहवनीयाद्रा यथष्यधानेन ॥ 
॥ १॥ १॥ १०४४॥ 

[सामविधिनिषधन्याहत्युद्रीथादिपश्चाणासुपपात्तः] 
(बृ) केचित्-साञ्नाम्रू-उपवीता वा जस्याम्रयो मवन्तीस्यादिना 
प्रतिषेषात् ॥ 

क्रियावा-तिगानम्--रथन्तरमभिगायत इत्यसिन् करि 
म्याहृतिमिरुद्रानं ब्रह्मणेति ॥ 

केचिदुारणं बह्मण इति--कस्पान्तरम् ।` व्याहृतीभिरेबो- 
द्वीथं भवतीद्युद्धानकरे व्याहुतीनासुल्चारणं ब्रह्मणा । प्रङृतला- 
द्रण: ॥ 

हवि कोरिकेन रमेणाभिचितात्कृतायाम् अपस्तम्बश्रौत- 

धूतंस्वामिभाष्यवृत्तो पञ्चमे भ्रश्च चतुः पटलः. 
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[अयाणामेवान्नीनामाचानमित्यत्रमानन् | 

(भा) ` विकल्पेनाधानं सभ्यावसथ्ययेोहिरण्यकेश्िमतात् । प्रतिषिद्धो 
सभ्यावससथ्याभ्वेकेषामिति गाहपत्यादपि दक्षिणभेराधानम् । 
यत्रेधाऽभिराधीयत इति । ° आश्वलायनश्चेकयोनय इति | यत्रेषाऽभि- 
राधीयत इ्येतदेवाभिश्रयस्य विधायकम् । › अन्यत्राविधानादनु- 
बादसख्पो विधिः । यथा यद्येनां नाठ्मेत वायव्यस्य शिर उपदध्या- 
दिति । ०अतश्च त्रयाणामेवाघानसुक्ता इष्टय उक्ताः अस्माकम् ॥ 

[यञ्नधािरित्यदेरभिनित्वपरत्वोपपत्तिः) 

(ब) गा्हपत्या-धानम्-यत इति--जिधामूतोऽभिराषीयत इति । 
ननु अनुवादसखूपोऽयम् ? सत्यम् -- 

यन्त्रेधा-विधायकम्। अन्यत्रा--विधिः--पश्चमरुकारन्त- 
तया विधायक एव ॥। 

यथा यचेनां-भ्यादिति-- यदि नारमेतेति राखान्तरे पश्च- 
पश्चूनामनुबादसखूपो निषेधः ॥ 

अतशत्र-अस्माकम्--इतरथा इष्टिविधाने सवोन्ते स्यात् । 

1 यथष्यौघानमेवनयोराधानमन््नः । नित्यमाधानं सभ्यावसथ्ययोः सूत्रकार- 

मतात् । वैकल्पिकं चाहुः सत्याषाढबोधायनभरद्वाजाः । श्रुत्यापि तयोराधान- 

विकत्पोऽवसीयते ; उभयथाऽपि लिङ्गेपलम्भात् । आधाने तावत् ; तस्मदेता- 

बन्तोऽत्रय आधीयन्ते पाङ्कं वा इदं सवौमिति । विपयेये च यत्रेधाभिराधीयते इति 

तथा त्रयाणामाधानमुक्ता अनन्तरं इष्िविधानं च अभ्नितित्वे लिङ्गम् ¦ आचर्येणापि 

कचिदभित्रयाणां अनुक्रमणं इतरयोः अनित्यत्वामिप्रायमिव्येके यथा मन्थेत् 

गार्हपत्यं या प्रहृतिरदक्षिणभिः समप्येतरावित्यादौ । तस्माद्टिकल्पो युक्तः । बोधायन- 

स्लत्रानुप्रहसुक्तवान् ^ आहवनीये वा॒सभ्यावसथ्यसङ्कल्प इति । भारदाजश्वाह-- 

‹ अथ सभ्यावसथ्यो न श्यात् यो नित्यस्तस्मिन् मच्रभ्योग इति (₹). 2 वेतेषा- 
क. 3 आश्वलायनस्य चेक-क. त्रितरस्य-क. 5 अन्यत्राविधाना-ङः. 

6 ततश्व, 
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(भा) ब्राह्मणस्य सभानुप्रहश्चोपपचते । जाह्यणस्य जनसमाया अमा- 
वात् । राजा हि सेव्यते सवैवर्णेः। शाल तु विचते सम्यस्थानं ब्राह्मणा- 
दीनां यथष्योवनिनाधाय सभ्यं शमनं कव्यम् । तथाऽऽवक्षथ्यमपि । 

[समभ्यावसथ्योत्पत्तिस्थानादि) 
पुनः पुनः कमणि । 1 सेव तयोर्योनिः । अनुगतयोश्च । पूर्वोत्न्ञान्यि 
प्रायशिततान्यञ्मयमावाच्च न तानि ॥ 

[ायशित्तविषये उपदेरामतं स्वमते विषश्च) 

तेषां पृणोहुत्यनन्तरं करियेतयुपदेशः ! न तु तत् > अनन्तरं हि 
दोषः; प्रायश्चित्तानि › क्तम्यानि यत्सम्भवति तत्कतेव्यम् । अतोऽ- 
नाज्ञतम्। “अन्तरिति वा यत्रान्तरायः ब्राक्मोदनिकेऽपि । दक्षिणामा- 
ुत्पन्ने मुव इति । अनुदन्ने › त्वनाज्ञातजप एव । गाहेपत्यादीनां 
सम्बन्धा व्याहतयः। ० न ता अन्यसिन्नभो ॥ 

(र) सेव तयोर्योनिः-असुगतयोश्च - सो किक मन्थनादि । 
[उपदेशपक्चादायः] 

पूरवोत्प-पदेश्च इति--आहवनीयादिसंपत्तिः पृणोहुत्यनन्त- 
रम् ! तदन्तत्वादाघानस्येति । च शब्दस्तुशचब्दस्यार्थे ॥ 

[अनाक्षात विशेषः) 

न तु त-नाज्ञातम्- जुहया्पेद्धा `: 
अन्तरितं बा-दनिफेऽपि- सवेप्रायध्ित्तानाक्ञातारि । 

दक्षिणाभ्नावुत्पन्ने सुव इति-- आहुतिः; यजुर्अषात् । 
अनुत्पने-स्मिन्प्रो--कतेव्याः । 

भामा ८७०१ नयो, किक १० भ ५ 7 0 १7 त 

1 सेव त्रेतयो-ङ. न तु तत् अनन्तरं दोषात्-ग. न तु तदनन्तरं 

दोषात्-डः. 3 कव्यानि प्रायधित्तानि-ग. + तत्रयम्-ख.ग. ध. त्य 

भ्रावेना-क.रभ. ० नवा-भ. 
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(सू) अग्र आयू “षि पवसेऽप्े पवस्व स्वपाः । अभिर 
ऋषिः पवमानः पाश्चजन्यः परोहितः। तमीमहे 
महागयम् इति ` तिस्र आश्वथ्यस्समिध एकैक- 
सिन्नादधाति ॥ २॥ २। १०४५॥ 

(मू) आहवनीये वा तिखः ॥ ३॥ ३॥ १०४६॥ 
[समिश्वयाघानेऽचु समये मतभेदः] 

(भा) साधनमभेदात् क्रियाभेदाः समित्य । अतः प्रच्य॒चं समिदाधानं 

सूत्रकारेण 2 बद्धम् । समिश्रयेण पञश्चानामनुसमयः । समित्रयस्येक २. 

जातीयत्वात् । पवमान्देवतेकलत्वाच , सस्करेकत्वामिति ॥ 

[क्रियभिदावदथम्भावहेतवः) 

(घृ) साधन-समित्सु--मन्त्रसमिद्धेदात् । “एकक्रियायां मन्त्रबहु- 
त्वस्यादृष्टाथैत्वपरसङ्गात् । तिखभिरिति `" समस्तविनियोगाभावात् । 

[सूत्रोक्तं भरद्वाजसमतिः) 
अतः प्रत्य-बद्धम्--रनय्रथकतृऽभ्यावतेतः इति भरद्वाजः । 

[काण्डाञुसखमयोपपत्तिः) 

समित्र-जातित्वात्--एकश्कारसाधनलवात् । 
पवमान-कत्वमिति-- संस्कार्यैकत्वाचच समिन्रयेणानुसमयः । 

अग्रे पवस्वेति द्वितीयस्य शकृत्स्नपाठामावात्सहितः न " कूदमाण्डः 
पारशचुदरारण्यकानां इत्स्नपाठदशेनात् ॥ 

1 कारेश्वब- > जातित्वात्-ग. ॐ देवतैकतवा्च. «+ संस्करिकल्वम् , 
अतः केचित्-क. 5 तिखसिख आश्वत्थः एकैकदः तिभिः प्रत्यचं एकैकस्मिन् 
आदधातीलयथं; (₹). ° अनेकक्रिया-ख. ग, 7 सामस्स्यविनि-घ. 5 तैत 
फवेति-ख. ग, °? प्रकरण~-घ. 10 कौदमाण्डपार-ख. ग. 
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(मा) केचित् एकेकयाऽनुसमयः समित्सु क्रियामेदात्॥ 
(सू) सयुद्ादूिमेधुमा" उदारदुपाश्ुना समगृतत्व- 

मानट् । घृतस्य नाम गुद्यं यदस्ति जिहा देवा- 
नामग्रतस्य नामिः । वयं नाम प्रनवामा घृते- 
नास्मिन् यज्ञे धारयामा नमोभिः । उपत्रक्षा 
शरणवच्छस्यमान चतुरशङ्खोऽवमीदधौर एतत् । 
चत्वरि शङ्खा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्र 
हस्तासो अस्य । त्रिधा बद्धो बरृषभो रोरवीति 
महो देषो गत्य आविवेशेति शमीमय्यो ` घृतान्व- 
्तास्तिसुभिस्तिख एकेकस्पिन्नादधाति । आहव- 
नीये बा तिसः ॥४। ४॥ १०४७॥ 

(मा) न तान्षक्ता आश्वथ्यः मूखादारभ्याम्रादक्तदशमीमय्यः मत्र- 
लिङ्गाच्च ॥ 

[तिखग्रहणफलम्। 

(मा) ` तिस॒मिरित्यक्पारजञानार्थम् ॥ 

`  प्दार्थाबुसमययपश्चे हेतः 

(ब) केचिदेकेक-मेदादिति- व्यभेदेन । अत पएकेकां 
क्रियां स्वेषु समाप्य क्रियान्तरप्रयोगः ॥ 

[शमीम्यीष्वेव समित्सु घृतान्चञ्जनम् | 
न् घता-दच्छाः--अन्वक्ताः । 

शमीमय्य --धतान्वक्ता इति तासु विषानात् । 
मन्रिङ्गा्च -शमीमयमन्त्रषु घृतस्य नाम गुदं प्रबरवामाचृते- 

नेति च शमीमर्यानां घृतसेबन्धित्वावगमात् ॥ 
[ऋक्परिज्ञानपदविवश्िताथः) 

पिदभिरित्यक्परिज्ञानार्थम्- पिल्ल ऋचलिष्टुम इति 
ज्ञात्वा समिदाधानाथम्* ॥ 

1 अन्वक्ताः आवुपूर््येण सवीक्ताः (र). 2 तिखभिर॑ति जिज्गमक्पारे्ञाना्थम्-क. 
8 घानम्-सं. य. 
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(भा) गाहैपप्ये तिक्ञ आधाय शमी मयीः ! गइतरेष्वपि तिसस्ति् 
आदधाति ॥ 
(सू) एवं नानाबृक्षीयाः, प्रेद्धो अग्रे दीदिहि पुरो 

न इत्योदुम्बरीं समिधमादधाति । विधेम ते प्रमे 
जन्मन्ञमे इति वैकङ्कतीम् । तां सवितुर्रेण्यस्य 
चित्रामिति शमीमयीम् ॥ ५॥ ५॥ १०४८ ॥ 

[पव राब्दपुनस्समिख्कछब्डयोरारशयः) 

(भा) नानावृक्षीया अपि घृतान्वक्ता जातिभिन्ना अपि तिसमिशस्तिक्ञ 
एव एकेकस्मिन्नाधीयन्ते । पुनस्समिद्धचनाच्च प्रहृष्टमिन्धनं याः कुवन्ति 
दुष्कास्ता आधीयन्ते ॥ 

(सू) ऽ ततस्तृष्णीमभिहोत्रं " डबोस्ते ॥ ६ ॥ ६ ॥ 
1 अ 

[समित्पदस्य यौगिकाथेध्दणे न्यायः] न 
(घर) एवमिति-धीयन्ते-- एव नानाबृक्षीया इति वचनात् । 

पुनस्समि-आधीयन्त इति--ओडुम्बरीं समिषमिति पुनबै- 
चनात् समिन्धनसमथाः शुष्क! आधेयाः । तदभावे शुष्का यक्ञीयाः 
नाद्रीः । अथेद्रन्यविरोषेऽ्थो बरीयानिति ॥ 

1 मयीः इतर-ख. ग. घर, 2 मध्यः इतरेष्वेपि तिरस्तिज्ञ अदधाति-ङ, 

च, 3 एवमितिपूवेवत् । ु तान्वक्तास्तिसरितच्च एकैकस्मि्नित्यथः (द). ५ स्तिख एकैक 
-ख. ग. घ. 5 पूवोहुतिरेव तृष्णाम् ; सर्व॑मन्यत्समच्रकम् ; सर्व तृष्णीं क्रियेतेति 
काचिद्रथक्तदशंनात् प्रातद्यमधर्मकं च कालंसामान्यात् । अयथापूंमादहती जहोतीति 
लिङ्गाश्च । प्रातरभनिदोत्रस्थान्तेति सद्याषाढ़मारद्राजौ । बधायनमताच्च स्व॑ 
तूष्णीं उभयधमंकं च । यथा सवै तृष्णीमनुकामन् उच्च मष्ट अव च मार्ीति । 
तथा उभे एवैते सारयप्रातरकनि्त्रे प्रतिजुहनन्मन्यत इति च पयसाऽत्र होमः । कमम्य- 
त्वाुन्यान्तराणाम् । अज्य न वेति तु बोधायनः (इ). ^ उुष्टोति-क. 
नेदमश्निहत्रम्; अपि तु कमौन्तरमाधानाक्गम् । अभिोत्रचज्जुदातीत्या्वयवेभवं 
सर्षं मच्रवजम् (हिर. भ्रौ. न्या. वैज). 

। कि 
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[अस्मिन् कमणि अमच्कांञ न्यायः] 

(मा) तुष्णीमभिहोत्रम् ; पूवौहुतिरेव तूष्णीम् । अन्यत्सवं मश्रवत् 
स तुष्णीमित्यन्यत्न वचनात् । वितो चोधमामो धमः प्रभानार्थो 
भवतीति ॥ 

[विकृतौ बोधित घस्य प्रधानाथैत्वे दान्तः 
आस्मिन् प्ररूतिः तत्र चिच्नेषश्च | 

यथा सप्त ते अये इति पुनराघेये पूवहुतिरेष्व । प्रातर्होमविकारश्च । 
अयथापूवेमाहुती जुहुयादिति शिङ्गात् । आदित्यायाभिं गृह्णामीति । 
उर्जे त्वेत्यध्येमल्यवमादि कायम् ॥ 

ब) तुष्णीमप्नि-वचनात्-- गृतहोमे सवं॑तुष्णीं क्रियेतेति 
(आप. श्रो. ९-११-६) वचनात् ॥ 

[प्रघानविषये तूष्णीत्वे हेतुः| 

पूबोहुतिमात्रधमेखेन्यायोऽभिषीयते ;-- 
विकृतौ चो-मवतीति--णकदेशबाघेनाप्युपपत्तो हत्स- 

बाधासंभवात् ॥ 
[तूष्णीमभ्निदहोचस्य प्रातहमचिकृतित्वोपपत्तिः) 

प्रातर्होम-ति लिङ्कात्-अस्याथेः--दहोतव्यमधिषोत्रं ब 
होत्या इत्युपक्रम्य यजुषा जुहुयात् अयथापूवेमाहुती जुह्यात् 
इति निर्देशात् । प्रातर्होमविकारयक्ष सूर्यो ज्योतिरिति मन्त्रेण होमे 
क्रियमाणे प्रातर्हयोमरूपत्व्य स्पष्टत्वात् अभिहोत्रहोमस्य प्रातरूप- 
क्रमवप्रसङ्गात् अयथापूवैतवं स्यात् । सायमुषक्रमत्वादभिहोत्नस्य । 

1 णौ-ङ. तत्रापि वकारं विरख्य तं निरस्यणांकारो छिखितः. र्येव 

प्रातहयौम-ड. 3 घ॒तदोमेन -खं. ध. 

880 एषण ^, ९01, 1, 36 
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[होमे देवता हविवतामतिभेदश्च] | 
(भा) मामेयस्तु होमः अआश्चेः परा भवेदिति शिङ्गात् । अत भरेयं 
हविरिति केचित् । ! अनिदि्टश्देवतात्वात् सौय › हविरित्येव होमः ॥ 

[तूष्णी कार्योशाः खम्मतिः होमे दव्य च 
इध्माधानादि स्वै तृष्णीमित्युपदेशः ॥ 

8 क व 

(ब) प्तायहोमविकोरत्वे अभिरज्योतिरिति यजुषा क्रियमाणेऽपि सायमुप. 
कमत्वाविरोषाचथापूवैत्मेव स्यात् । तस्मास्रातहोमविकारतेऽप 
तृष्णीं होमे प्रात्हमतवानमिव्यक्तेः जयथापूमित्यमावात् तूष्णी 
होमविधिप्रशंसोपपतेः पातरभिहोत्राधृतेति हिरण्यकेशिवचनाच | 

[होमे आभ्चेयत्वोपपत्तिः 
अश्रयस्तु- लिङ्गादिति--अस्याथः-- यन्न जुहुयात् अनिः 

परा मवेदिति होमाकरणे देवतामेर्विनाशः प्रतीयते । ५ स चैवभुपप्चत 
वेदिकाश्रयदेवतारूपामेहोभसंपदानत्् । तथामूतस्य च होमामाषेन 
विनाशः । चतूरात्महूयभ्मानोऽभिरिति वक्ष्यमाणत्वात् । मस्य कन्यस 
होमस्याकरणे विनाशप्रसङ्गात् । तथा ज्योतिप्मतीषटयायुक्तम्- 
एष एव सोऽभिरिति । तस्मादाण्ितोऽभिरेवात्न देवता चतुर्मन्तेन 
1 ध्येया । अभिसंस्कारावगमाव प्रातर्होमे सूर्यदेवतान्वयोऽगिरेवतान्व- 
यश्च । अतः गर्भभ्यस््वेत्यत्र आभ्य हविः इत्येव ॥ 

[तूष्णीमित्युपदेरामतौं प्रमाणस्] 
इभ्माधानादि सवे तृष्णीमित्युपदेश्चः--तुष्णी होतव्यमिति 

प्रयोगविधानात् ॥ 
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(मा) बोधायनमतिश्च । " अकाम्यत्वाच्च पयसा होमः ॥ 
[अथिदटोन्नस्थाने अनुकस्पः) 

(सू) अपि वा द्वादशगृहीतेन सचे पूरयित्वा प्रना- 
पतिं मनसा ध्यायन् जुहोति । ˆ साऽधिहत्रस्य 
स्थाने भ्वति ।॥ ७॥ ७ ॥ १०५०॥ 
[अस्याः पु्णीहतेः स्थानी प्रजापतिध्यानाकारश्च| 

(मा) साङ्गस्य स्थाने पृ्णीह्तिः । प्रजापतये स्विति मनसा । 
(सू) यास्ते अच्च षोरास्तनुवस्ताभिरथुं गच्छेति 

यजमानो द्वेष्याय प्रहिणोति ताभिरेनं ° मितमयति। 
आरण्येऽनुवाक्या भवन्ति ॥ ८ ॥ ८ ¦ १०५१ ॥ 

सप्तदशी खण्डिक्रा !! 
ऋनि 

(खु) बोषायनमतिश-- साङ्गस्य प्रधानस्य तृष्णीकत्वमिति बोषा- 
यनमतिश्च स्व तुष्णीमिति ॥ 

[पयोहोामत्वे प्रमाणस्| 

अकाम्य-दहोपः--पयसा नित्यहोम इत्याश्चलायनमतात् तद्धि- 
कारलवाच्चास्य ॥ 

[साङज्गस्थानिकत्वे हेतुः] 

साङ्गस्य स्थाने पूणोहुतिः -- सा्िहोत्रस्य स्थाने इति 

विधानात् ¡ तुष्णीमिहोत्रामितिवत् प्रजापति मनसा ध्यायन् अभि 

होत्र जुहोतीत्यवचनात्* ॥ 
[चतुथ्यन्तनिदेशे हेतुः] 

प्रजापतये खादेति मनसा-मजापते्देवतात्वान्मनसा चतु- 
थ्येन्तनिर्देशः ॥ 

1 कामत्वा-ख. ग. 2 सा आहुतिः सास्याभिहो्रकर्मणः स्थाने भवति 
(द). 3 निगमयति. पराभावयति- ख. ग्लपयति शेषं पूववत् (र). ५ तीति 
वचनात्-ग. 

36* 
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(भा) नितमयति--निरुच्छासं करोति ॥ 
(घ) द्वादशगृहीतेन सुच पूरयित्वा सप्त ते अग्न 

समिधस्सपन जिह्वा इति स्चवत्या पूणाहुति जुहाति, 
हुतायां यजमानो बरं दत्वा क्षिवा जपति। ये 
अभयो दिषो ये पृथिव्यास्समागच्छन्तीषभूर् 
' दुहानाः । ते अस्मा अग्नयो दरविणं द्वेः 
प्रीता आहुतिमाजाो भत्वा यथालोकं पुनरस्तं 
परेत स्वाहेति जुहोति ॥ १ ९॥ १०५२॥ 

[अश्नधाधयाचधिनिदैशः] 

(भा) सक्तवत्येति ° ज्ञानार्थम् । पृणणोहुत्यन्तम् शिवाजपान्तमभ्मया- 
षेयम् इतायार्मित्ति तदङ्गत्वेन निदेशात् | 

[पूणोडव्यन्त हिवाजपान्तमिति भाष्याराय अङ्गान्तर- 
मादायाचपपत्तिपरिहास्श्च] 

() पूर्णां - तिर्देशादिति-पूणोहुत्यन्तममथाधेयमित्याश्चलयन- 
सत्रस्याप्ययमेवाथः । ननु पवमानेष्टयोऽप्याधानाङ्गम् ? सत्यम् ; 
अङ्गम् ; न तु नित्यस् । अनित्यान्यप्यज्ञनि सान्ति, यथा पश्वेकादशिनी 
तिशलोऽनूबन्ध्या इत्यादीनि । ° यथाऽऽदहाश्चखायनः-यदि विष्टयस्तनुयु- 
रिति । तथाऽऽपस्तम्बोऽपि-सेष्टिसान्वारन्भणीयमपन्रञ्येति । यदीष्टयो 
नित्याः सान्वारम्भणीयमपत्रज्येव्यवा + वश्ष्यत् ॥ 

[कदाचिदिष्टयोनित्या अपि] 

प्रथमाधाने नित्या एव । यदाहवनीये जुहति तेन सोऽस्या- 
मीष्टः प्रति भवतीत्यभेर्देवतात्मनः संस्कारत्वात् ॥ 

1 द्धानाः~ क. > ज्ञापनार्थ-क. 3 करिचाश्वलायनोयदि-ख. कित्वा 

शरश. ^ वक्ष्यति-घ, 
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(घ) अथ विरादक्रमेयेजमान उपतिष्ठते अथव॑पितुं 
मे गोपायान्न प्राणेन समितम् । तया गुरा 
इषमूजं मदन्तो रायस्पोषेण समिषा मदेमेलन्वा- 
हथेपचनम् । नये प्रजां मे गोपाय मूं लोकस्य 
संततिम् । आत्मनो हृदयानिर्मितां तां ते 
परिददाम्यहमिति माईैपत्यम् । शय्य परशन् मे 
गोपाय विश्वस्यं धने वसु! गृहणां पुश्टिमानन्दं 
तांस्ते परिददाम्यहमित्याहवनीयम् । सम्रथ समां 
मे गोपायेन्दरियं भूतिवधनम् । विश्वजनस्य छायां 
तां ते परिददाम्यहमिति सभ्यम् । अहे बुधिय 
मन्त्रं मे गोपाय श्रियं च यक्सा सह । अहये 

0 वसरं 
~ 

[कचित्तदनिलयता तद्धेतुश्च) 

(र) पायश्चित्तावाने तु संस्ृतस्य पुनस्संस्कारानपेक्षा । न च 
देवतासनोऽभेनीश्चः। यदेवास्य ज्योतिः परापातितं तदेवावरुन्ध इति 
ज्योतिष्मतीष्टथाम् ` तस्याश्रयमूताश्येसस्कारावगमात् । ° आधान- 

प्रमति यजमान एवाय “ इति श्रतेश्च वि्मानत्वात् ॥ 
[पायश्ित्ताघान सस्कायम्| 

लोकिकज्योतिमीत्रमेव परापतिते तदेवान्यदुषयुज्यमान संस्कार- 

महैति। न देवताभिः। करणेऽभ्युदयः;। सोऽस्याभीष्टः प्रीतो भवतीति 
[कश्चिद्धोमोऽञिसस्कारः| 

दरनात् । येऽग्रय इति होमाऽभिसंस्कारः इष्टिवत् ॥ 

1 तस्यामाश्र-ख,. ग. ग र्चिस्तंसा-सख,. ग. 3 धानन्तर-ख. भ. 

# यो भवन्तीति, 
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(घ्र) बुधियाय मन्त्रं भियं यशः परिददाम्यहमित्याव- 
सथ्यम् । पथ्चधाऽग्रीन् व्यक्राप्रदिराद् घुष्ट 
प्रजापतेः ऊध्वो रोहवोहिणी योनिरभेः प्रतिष्टित 
रिति सवान् ॥ २॥ १०॥ १०५३॥ 

अद्री खण्डिका ॥ 

धिको ननर्कण" कि 

(भा) विराट्क्तमेभ्योऽनन्तरं ` अधिदेवनोद्धननादि निषसादहोमान्त 
राजन्यस्येव । अभिपश्चत्वे ` त्रितवेऽपि पञ्चषाऽीनिस्यपस्थानं 
विराजोऽभिधानात् । पारश्ुद्रादयोऽपि “ विराट्क्रमा विकष्पेन 
गाहेपत्यादयो रुभ्यन्ते ° मा मूदनर्थकः पाठ इति समानार्थत्वात् | 

इति आपस्तम्ब्रौतसूत्रधृतेस्रामिमाप्ये पचम प्रध्चे पचमः पटलः, 

(र) विरयर्क्र-स्यैव--अस्यार्थो मरग्यः। 
अभिपश्च-भिधानात्-- पञ्चघा विराट् खष्ेत्यन्वयात् नाभि- 

पश्चत्वपरता ॥ | 
पारश्चु्रा अपि-रम्यन्त--अस्मच्छाखोक्ताः नर्यप्रजां मे 

गोपाय अमृतत्वाय जीवसे इत्याधाः ॥ 
समानाथत्वान्मा भृदनर्थकः पार हइति-- तदा गा््यत्याधि 

प्रजागोपनादेः गाहेपत्यादि कायत्वात् 
इति श्रीमदापस्तस्बश्रोतसूत्रधूतस्वामि भाष्यवृत्तौ 

र।माधििता कृतायां पश्चमे परश्च 

पश्चम पर्छ. 

भो मोक भनक 

1 म्तरविदिदेवनो १ 2 दित्वेष्पि, 3 शद्रा अपि-क, ड, ४ विराट्- 
कमादिकसेन-डः. 5 समनाथत्वान्माभमूदनथैकः पाठ इति-ख, म. ध, 

जोनेतयानकरमवेणो 
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(मू) ` आभमेयस्या्टकपाटस्य तन्त्रं प्रक्रमयति 
॥ १॥ १॥ १०५४॥ 

(स) निरुप्तं हविरूपसन्नमग्रोश्चिते भवति । अथ 
सभाया मभ्य अधिदेवनयुद्धत्यावोक्ष्याक्षान्न्यु- 
प्यक्षेषु हिरण्ये निधाय समूह्य व्युद्य प्रथयित्वा 
“ निषसाद धृतव्रत ' रीत मध्येऽधिदेबने राजन्यस्य 
जुहोति ॥ २॥ २ ॥ १०५५॥ 
[लघुनिर्देशपेक्चाफलम् उपसादनान्तस्यकाटश] 

(भा) अप्रोक्षितमिति सिद्धे गुरुकरणात् निवोपाङ्गसुपसादनम् । अत- 
स्साक“ सूर्येणोचतेत्युपसादनान्तं क्रियते ॥ 

[9 [लघ्ुनिदेशभकारः ; भाष्यदरितफटे प्रमाणोपपत्तिः। 
) अग्रोक्षित-सादनम्--हविरपोक्षितमित्येतावता कारविकषेषे 
सिद्धेऽप्युपसादनस्य निवोपाङ्गत्वज्ञापनाय गुरुकरणम् । अत एव 
आग्रयणं निरुप्य एता आहुतीरिति निवांपानन्तरश्चतानामज्यानि- 
होमानां उपस्षादनादनन्तरं सूत्रकारोपदेशः ॥ 

अतः साक-क्रियते--उदयगकषेऽनीकवदादिषु । 

1 तेष्वाहितेषु तन्त्रं परकमयति । तच्च पौणमासं तन्त्रम् तत्रैवं प्रयोगतो 
सुखूयत्वाव् । तथा तमेव हेतुुक्ताऽऽह मरद्राजः तस्मिन्नारूढमप्यभियै पोणेमास- 
विकारं स्यादिति । तन्वं प्रकमयतीति च व्याख्यातं प्राक् ! उपसादनक्चनेनेव 
सिद्धे निरुप्तवचनं अप्रोक्षितवचनं च उपसादनस्य निवौपाह्गत्वख्यापनार्थ ग्रोक्षणस्या- 
नज्गत्सख्यापनार्थं च । तेन साकं स्यणो्ता निवैपतीत्यादौ उपसादनान्तं कियते 
वैचित्यार्थं वा । यत्र दीन्यन्ति तदधिदेवनम् । अक्षाः विभीतकाः ! समूह्य-संहदय । 
व्यह्य-वियुलय । प्रथगित्वा-प्रसाये । राजन्य्रहणात् च वणोन्तरस्यायं होमः (स). 
४कलठेनिक्वद्ा-ख. ग. नेकपदा-ग, 



, . 552 भ्रीरामामिचिद्त्तिसहितधृतंस्वामिभाष्यभूषिते [खं. १९ सू. ३ 

[पक्चान्तरम् | 

(भा) के्िरुप्तं हविरिदं देवानामिव्यकृते (उपसादनान्ते कृतेः 
कृते वा पोक्चषणीसस्कारे उद्धननादि -कतेग्यमिति विकल्यमाहः | 
तदा तु (तदिति % प्रोक्षादिकरभत्येकं पक्षमाशित्योच्यते। ब॒तस्थानम्- 
अधिदेवनम् । उद्धनन-खननम् । अवोक्षणम्-अवाख्छखेन हस्तेन् | 

अक्षाः-वि्भातकाः । ' समूहनमेकीकरणम्-हिरण्यस्यापार्ादष्यूहनम् | 
परसारणम्--प्रथनम्-यथाऽन्योन्यस्यापारे न : तिष्ठति | 

[दिरण्यहोमो न सवस्य] 
अधिदेवनमध्ये हिरण्ये होमो राजन्यस्येव ॥ 

(सू) * आवसथे परिषदो “ मध्ये हिरण्यं निधाय मन्तर- 
वत्या हिरण्ये जुहोति ' प्रनूने ब्ह्मणस्पतिम॑नतरं बद- 

[पक्लान्तरस्यारयः| 

(बु) फेचेन्नि-त्यकृते-3उद्धननादेः काङत्रयनिदेशार्भ गुरुकरणमिति 
केचित् ्याचक्षते । अन्वावापान्त एकः कारः उपसादश्नान्ते अन्यः ॥ 

तदा तु-त्योच्यते--ङृते प्रोक्षणीसस्कार इत्यस्मिन् पक्षे | 
न विष्ठान्त--अक्षाः । 

[हिरणददोमस्य सूत्रा कस्यानुषए्ठापकमानम् ] 
अधिदेव -स्य मध्ये-स्यैव-मध्येऽधिदेवन इष्यस्यायमथं :- 

आधिदेवने यन्मध्ये तस्मिन्निति । तत्र निहिते हिरण्ये होमः । यद्यपि 
मध्येऽधिदेवन इ्येतावद्क्तम् तथाऽपि हिरण्ये होमः यदध्वधरनञराविि 
निन्दितत्वात् ॥ 

राजन्यस्येवेव्यत्च हतुः] 
(र) सजन्यस्येवेति-- यथपि ? सभ्याङ्ग होमः तथाऽप्युद्धननादि 
भोजनान्त राजन्यस्येव नेतरयोः राजन्यग्रहणात् ॥ 

1 व्यूहनमेकोकरणं दिरण्यस्योपरेष्टादवा व्यूहनम्-घ ` भरतिष्न्ति-घ 
ॐ अवसथ्ये-ख. + आधानप्क्षिणा जनस्य मध्ये (र). 5 उपस्थानदे-घ. 

८ नान्ते बा एकःकारः-स्ञ. ग, 7 इत्यस्येवमर्थः-घ 5 सङ्गहोमः-ख, ग. 
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(श) त्युक्थ्यम् । यसिक्निन्द्रो रुणो मित्रो अयमा 
देवा ओका“सि चक्रिर' इति ॥३।३॥ 
॥ १०५६ ॥ 

(भा) अआवसथो-यत्रातिथीनां निवासः ! परिषदो-जनाः-अआधान- 
रक्षकाः ॥ ` 

[मन्धकवत्येति पदफलम् 1 

मन्तरवत्येति ज्ञानाथम् ॥ 

(स्) (उत नोऽदिषुभयश्शणोत्वज एकपात्पृथिवी 
समुद्र; । विश्वे देवा ऋतावृधो इवानाः स्तुता 
मन्त्राः कविरस्ता अवन्तु न' इत्यच्छरा श्चत- 
" अक्षान् यजमानाय प्रयच्छन्नाह बीरिभ्यो गां 
दीन्यताहि-सन्तः परू~षि विशसतेति ॥४।४॥। 
॥ १०५७॥ 

(ञ्च) रप्रेषान् इवेन्ति ॥५।।५। १०५८॥ 
एकोनं खण्डिका ॥ 

(श) मन्त्रवत्येति-भेम्--अध्वयुंयजमानयोः उमयोः कतात् । 
[माप्य ज्ञाना्थमिदयञ्रस्थलान्तरसाधारणाविवक्षा] 

एवमन्यत्रापि ज्ञानार्थेषु यजमानस्यापि ज्ञानम् । 

1 अक्षान् प्रयच्छन् सेग्रेष्यति कितवान् ) ब्रीहिभ्यो हेतुभ्यः नीहिन् केत 

मूल्यत्वेन गान्दीग्यत-तां पणं कृत्वा दीन्यत तस्याः पर्वाणि अर्हिसन्तस्तां विज्षसत 
विशनरब्देन तत्कार्य ॒विभागो लक्ष्यते जीवन्दया एव गोः अङ्गानि तवेदं मभेद 
इति विभजतेतयथः (₹), 



5854 भ्रीरामारमिचदरत्तिघहितधूतेस्वामिभाष्यमूषिते [सं, २०, सू, १, 

(भा) ब्ीहिभ्यो गां दी्यता्-सन्तः परू*षि विशसतेति संपरेषमक्षान् 
यजमानाय प्रयच्छन् । पष्षि-प्वाणि । विशसत--विभजत । अहि 
सन्तः कितवाः पवाणि परिष्गृहन्तु ॥ 

(ख) कृतं यजमानो विजिनाति ॥१।।६॥१०५९॥ 
[यजमानस्य जयखामप्रकारः| , 

(भा) ममेदं तवेदमिति तथा करियते यथाऽज्ञानि > विजानाति कृतेन 

येन यजमानः ॥ 

[बीहिभ्य इति विभक्तयथैः हिसारूप च| 

(वृ) व्रीहिभ्यो-म्रयच्छन्--अस्याथेः--तीहिसिध्यथे गां पणं 
छता दीव्यत । अर्हिंसन्तः--गोमोरणमङृता ॥ 

पारिगरहन्ति-गोरङ्गानि कणोदानि ॥ 
[पणनेन बीहिखम्पत्तिप्रकासीबवरणम्] 

कतं य-विजिनाति-उयहरन्ति--अस्याथः ;--ृतं गृहीता 
यजमानं: विजिनाति जयति । कतशब्दः चतुस्सङ्कखधावचनः। 

करिष्धापरः तेता कृताभेति अक्षप्वणां सङ्खया । तत्र चतुष्क^्ववेसङ्खचां 
गृहीत्वा यजमानो जितवानस्मीति गां गृहीत्वा तया च गवा क्रत्वा 
वहन् अवदत्योदनं क्वो । सभासद्धयः-आधानपेक्षकेभ्यः॥ 
[वि 11 का क 7 11 

1 गरहन्ति-ख. ग, 2 कृतत्रेताद्वापरकण्निामानो यतभ्रकाराः ये कृतमयाना- 
मिति श्रुतावया इत्याख्यायन्ते । न्युपेष्वक्षेषु चतुष्कशो विभज्यमनिषुं य॒त्र सर 

भागास्समाभवन्ति तक्छृतं नाम । अथ यत्रान्ततञ्नयोऽवरिष्यन्ते सा त्रेता यत्र द्वौ 

स द्वापरः यत्रैकस्स किः । तथा च श्रुतिः ; ये वै चत्वारस्तोमाः कृतं तत् अथ ये 
प्कलिस्सः इति । तत्राक्षाणां राठत्वात् तेन प्रकारेण यजमानो व्रिजिनाति 

निजयते (र). 3 विजिनाति कतेनोयेन यजमानमू्-क. ५ पणां १-घ, । 



ख. २०, सू. ४.] आपस्तम्बश्रोतसूत्ने पञ्चमे प्रश्ने षषः पटलः 555 

(ष) `तथा यज्जयन्ति तदे सस्छृत्य समासद्धयं 
उपहरन्ति ॥ २।७॥ १०६०॥ 

(भा) तया च क्रीत्वा ब्रीहीन् ब्रद्योदनः सभासद्भ्य उपहतव्यः । 

(सृ) आधसथे शुञ्ते 2 । २३॥ ८॥ १०६१॥ 
[उद्धननादिरषि तज मान च 

(भा) उद्धननादि मोजनान्तं सभ्यावसथ्याङ्गम् । यत्पभायां विजयन्ते । 
यदावसथेन्न “हरन्तीति शिङ्गात् ॥ 

(सू) क्टृष्चिःसामनसीभ्यामभ्रीन् यजमान उप 
तिष्ठते । कल्पेतां दयावापरथिवी येऽ्रयस्समनसः 
इति ॥ ७॥ ९। १०६२॥ 

[सभ्यावसथ्याङ्गताकरम् 

(भा) अतोऽभित्रिखे उपसाद^नन्ते क्टक्तिसामनसीय्यामुपस्थानम् ॥ 

[मच्निरदेशवेचिजरयहेतुः] 
सवत्र ॒नामवेयोपदेशनं ऋक्परिज्ञानाश्धेम् । वासन्तिकावृतू 

भेष्मावृतू इति यथत सन्नामो ° मन्नस्य | यचप्येकस्येव पाठः हिरण्य 
केशिमतात् ॥ 

1 तया गवा कीतान् यावतो ब्रीहीन् कभन्त ते कितवाः तैस्संवैरकं संस्छृखय 
सखमासद्धथः कते आवसथे उपहरन्ति; यदावसथेऽननं हरन्ति इति लिङ्गात् तत्र 

भोजनविधानाच्र (रु). 2 सभ्या इति शेषः । अधिदेवनेद्धननदि भोजनान्तं 
कमं सभ्यावसथ्ययोरभवे नेष्यते । यत्सभायां विजयन्ते यदावसथेऽन्न हरन्तीति 
छिक्गात् । केचेसुनरत्रिप राजन्यस्येच्यजुबतेयन्ति  अधिदेवनसंस्कारस्य 
राजन्यसंयोगात् तस्य॒ च देवना्थेत्वात् राजसूयाश्वमेधादिषु देवनस्यापि राजन्य. 
यजमानसयेगित्वा्च (रु). 3 तत्र यथतुपतिष्ठत इति सत्याषाढः ¦ तद्यथा 
सामनस्यां वासन्तिका. मरेष्माृतू सस्यादि (ठ). ५ न्ते छते-क. ऽ थः-ड. 
¢ मन्त्रस्य हिरण्य-ङ, 



566 भ्ीरामामिचिदत्तिसदितधूर्तस्वामिभाष्यभूषिते [खं. २०, सू. ६, 

[इष्ेादयम्तरूपम्] 

(भा) शिविद्यदादि ब्राह्मणतपेणान्ता ॥ 
[आहवनीयसस्कारावरेषः] 

आहवनाभ्यस्तवाश्चपदिक एव अभिसस्कारस्यासमाप्तत्वात् । 
(सू) प्रोक्षादि कमं प्रतिपद्यते ॥५।॥१०।१०६३॥ 

* आग्नेयस्य दक्षिणाकाले दश्षिणा ददाति 
॥ & ॥ ११॥ १०६४॥ 

[अग्नधाघयदक्षिणाकारः अन्वाहा्यैधमैविर्दश्च] 
(भा) अम्घषियस्य दक्षिणा आग्नेयस्य दक्षिणकरे 5 दीयन्ते | 
तस्मान्रान्वाहायधर्मो दक्षिणानाम् । नचामेयस्यान्वाहायः ताभिरेव 
परिकरियसिद्धेः । समानकारलात् । यथा गरृहस्थनिमित्तङृतः प्रदीपः 

पत्राणामपि सहमोजनाथं साधयति न प्रथक् तेषां भोजनेऽम्यः साध्यते । 

[पूर्व विद्युदस्य करणेऽयं पक्षः] 
(ब) इष्टिविंद-णान्ता--ब्राह्मणतपेणान्ता यदि पूवे न कृतो 
विद्युदसिः ; इतश्वेत् स एव विभवेत्॥ 

[सस्कारसमाप्त्यवसरः) 

आहवनीय-त्वात्- सरवेष्टयन्तेऽभिसस्कारसमपिः । आश्व- 
पदिकम्रहणं कामण्डल्वादिपदिकादेरप्युपरक्षणम् ॥ 

[भाष्ये अग्न्याधेयस्येदयतट्ाभः। 

अश्रयाधेयस्य-दीयन्ते-- आभनेयस्य दक्षिणाकाङे दक्षिणा 
इति निर्देशात्। आघानदक्षिणा एव आभेयदक्षिणाकाङे दीयन्ते । 

ताभिरेव-भधानदक्षिणाभिर। 
1 परितेषणान्ता-ड. परिवेषणान्ता-क. ख. ग. 2 यस्याश्च -क. ख, 

गे. 3 प्रोक्षणाङ्गत्वास्ोक्षणीसंस्कारोऽप्यतरेव कियते (स). 4 अमरयस्य दक्षिणाक्राले 
अप्रधाधे॑स्य दक्षिणां ददाति । अतो नैष्टिकान्वाहायंधमा भवन्ति । नचाभेयस्या- 
न्व्ायैः तासामेव प्रसङ्गात्। बोधायनीयमतात्त॒ नित्योऽन्वाहायंस्सवेषटीनाम् (र), 
€ दीयते-श्च. ग, 
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[अङ्गदश्चिणा क्चित्पृथगच। 

(भा) ` एवं युक्तस्याङ्गस्य प्रथग्दक्षेणा देया । यत्रापि नाज्नञायते । 
[पथगङ्द्क्षिणामानस्] 

तत्र च रङ्गानि । यथाऽन्वारम्भणीयायां वेमृषे च । न परां 
दक्षिणां विदध्यात् । दक्षिणाद्रग्यसङ्कखयादिनियमश्च | यथा मिथुनौ 
गावी दक्षिणा इति ॥ 

(सृ) अजं पू्णेपात्रघुपषहेणं सार्वभ्सूत्रमभ्रीषे 
॥ ७ १२।॥ १०६५॥ 

(भा) उपबहैण- शिर उपधानं नानावैस्सूत्रैः । खूपाणामव- 
रुध्या इति ॥ 

[भभ्चेयस्य एृथग्दक्षिणावदयकत्वम् | 

(ब) एवं वियुक्त - श्रायते--अङ्गानामपि प्रधानप्रयोगाहिः 
परयोज्यानां दक्षिणा देया प्रयोगाङ्गत्वादक्षिणायाः प्रयोगान्तरेऽनुपकार- 
कत्वात् | 

[अङ्गविरेषेषु एथग्दक्चिणा श्चुतिखिद्धा] 

तत्र च -वैमूपे च--दक्षिणादशनात् । अन्वारम्भणीयाग्रहणं 
अन्योपकारकस्यापि तदक्षिणापसङ्गशङ्कया । प्रथक्पयोज्यानाम- 
प्यङ्गानां प्रषानदक्षिणे।पजीवित्वे सति वेगृधादिषु ॥ 

न दयप्राप्रां-मथ-दक्षिणेति- तथा सति वाक्यभेदप्रसङ्गात् । 
तस्मात् प्रथक्पयोज्येषु दक्षिणामेदः ॥ 

उपबर्हणं -यृत्र--हृतम् । सावैसूत्रम् ॥ 

1 एवंविधस्य सङ्गस्य-ग. घ. एवं वियुक्तस्याङ्गस्य-ख. 2 पूणपात्र 
भाम पुष्कलचतुष्टयसंमितो ब्रीह्यादिः । एष्करूमिति च द्वत्रिशन्मु्टिसंभितं द्रन्यभित्या- 

चक्षते । उपब्ेणयुपधानम् तच्च सार्वसूत्रं सव॑वर्णैः सूत्रैः इतं भवृति (द). 
3 सूज्रमित्यभीधर-क. ^ शेनम्-घ. 
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(सू) ` वहिनमश्चं ब्रह्मणेऽध्वर्यवे बा ॥ ८ ॥ १३॥ 
॥ १०६६॥ 

(भा) वहति तस्मिन् कले इति वही । 

(सू) ` आहवनीयदेशेऽनड़ाहमभ्वयेषे ॥ ९ ॥ १४ ॥ 
| १०६७ ॥ 

(स्र) अपरेण गार्हपत्यं ` धेनु“ होत्रे ॥ १०॥ १५॥ 
|| १०६८ ॥ 

[धेचदानादौ विशेषः) 
(भा) षेनुदौने सवस्सा ; उपकारतिद्धेः । आरम्भे स्ववस्छा । एकया 
क्रियासिद्धः ॥ 

[सोमक्रयणश्चताचेतद् धखिद्धिः] 
उमयत्न छिङ्गदशरीनम् दश सपन्ते ; द्रन्धिनः पञ्चत् इति ॥ 

[धेनोः दनि आरम्भे च विरेषेनूपपत्तिः) 

(र) धेनुदीनि सवत्सा उपकारसिद्धः--षेनोदने पयो दो 
प्रयोजनम् । वत्सेन च विना दोहनासिद्धेः दाने सवत्सा षेनुः। 

आलम्भ स्ववत्सा एकया क्रियािद्धः--* एकया वेन्वा 
क्रियानिदततेः ॥ 

[सोमक्रयणश्चतावेतदृ्थसिद्धिचिवरणम्।] 
उभयत्र-दन्द्िनः पशून् इति-- दाने सवस्सवे दशंनम् ; 

सोमक्षये षेन्वा क्रीणातीत्यत्र सवत्सत्वे दश्च सम्पद्यन्ते इत्यनुवादोपपात्तः 
इतरथा नवद्रव्याणि भवेयुः । तथा द्रद्धिन इत्यत्र आलम्भ बत्सरहि- 
ताया दशनम् । सोमाय स्वराज्ञेऽनोवाहावनङ़हाविति दन्न 

1 

9 । 

01 8 2 7 

1 वृहनसमर्थो वदी । तस्य च विभवे सति अदातुरदोषः स्यते । यथा मनुः-- 
म्राजापत्यमदत्वाश्वमघ्रधाधेयस्य दक्षिणाम् । 
अनराहिताभिभभवति नाह्मणो विभवे सति ॥ इति ॥ (₹). 

तत्र स्थितायेखथैः (र). 5 धेनुदौनाय चोद्यमाना वत्समय्याकषेते तेन विना 
येनूपकारासिद्धेः। भवेति चान्न लिङ्क यथा धेन्वा सदनवक्छयद्रम्याणि विधाय निगमयति 
श्रुतिः दशसंप्न्त इति (द). + क्रियानिश्ेरियतावन्मात्नम् ध. -युस्तके र्यते, 
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(मृ) घासो मिथूनौ गावौ नवं च रथं ददाति तानि 
साधारणानि स्वेषाम् । ११॥ १६ ॥ १०६९॥ 

(स्) ` आद्वादश्चभ्यो ददार्तात्युक्ताऽऽ्ह काममूध्वं 
देयमपरिमितस्यावरुद्धया इति विज्ञायते । १२॥ 
॥ १७ ॥ १०७० ॥ 

[इादश्शीदश्िणाव्यक्तिः उपयपिदित्सायां व्यवस्था च| 

(भा) जद्वादचभ्य इति गौद्धंदशः । इच्छकं ° ददाति । षडावा 
स्वेकं कल्प ददाति ॥ 
(स्) +उष्येमादिष्टदष्षिणाम्यो वदति षड् देया 

द्वादश्षदेयाथतुर्विशतिर्देया इति ॥१३।१८।।१०७१॥ 
न 4 (त त भज जण ~= "~" 

(घर) पञ्यूनारुभते इति । अत्र द्ध षेन् मोमी इत्येतटनद्रम् । तत्रापि 

सवत्सत्वे चतुष्टयं स्यात् ॥ 
[गोद्धाददात्वे मानम्| 

आद्वाद्षभ्य इति गोद्रीदशः- दक्षिणादाने गर्व वर इति 
सामान्येन गोजतिरेव 5 प्रकृतत्वात् । द्रव्यविकशषानुपदश्चे गोरेव निय- 
तत्वात् ॥ 

[रेच्छिकं दान भ्रोतमपि| | 

इच्छस्व ददातीति--काममूष्वं देयमित्यस्याथेः । 
^ ५ [दादशान्तानामादिष्वदक्चिणत्वे हेतुः| 
कत्मद्न्वम् 

५ एता दक्षिणा दत्वा भूयस्तावतैां ददाति यावतीभिःपूाद्ादशपयन्त इत्यक 
पुनराह बाह्मण काममूर्ध्वं देयमिति ! एतदुक्तं भवति द्वादश तावदेता नियताः तत 
ऊष्यैमपि शक्तिश्नद्धयोस्सलयो्यथाकामं ददातीति । अहिति विज्ञायत इति चोभय- 
वचनमादरार्थं भवति (र). > जूषवै-डः. ? स्तेकम् ?-ड. + एताश्च दक्षिणा देया 

इति वदति ब्राह्मणम् । ताश्च द्वादशभ्य अदिष्टदक्षिणाभ्योधिका निलयाः । न च 

तामिन्यतिकीर्यन्ते न च ताभिर्विकल्पन्त इत्यथः । केचित्त सृघ्रङृतो विपरीतं 

मन्यन्त इति तक्निरासाथौ श्रुतिन्याख्या 1 काममूष्वं देयमिद्यनियमे प्रत्ने षडादिसं- 

स्यानियमः स्याप्यत इलयेके (ख). ? प्राप्तत्वात्-घ. ° तस्मा-घ, 
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[काममूष्वैमित्यनियमपरिहरेण दानकव्पाः] 

(मा) ादशदक्षिणापयेन्ता आदिष्टदक्षिणाः ; ̀  ताभ्य ऊष्वं काममूष्वै- 

मित्यनियमे प्रापे षडद्वादश चतुर्विश्तिवां : ददाति ॥ 

(स॒) *एता विकल्पन्ते ॥ १४॥ १९॥ १०७२ ॥ 
 [उनक्तदेयेषु व्यवस्था] 

(भा) एता + विकट्पन्ते परस्परेण । दित्यवाट् दित्यो ही च नित्यो 
वडाद्यासु । द्विवर्षो दित्यवाद् । तथा दिस्यौहि । वृषणो यस्य किते 
स मुष्करः ॥ 
(सृ) येषां पद्रनां पृष्टं भूयसीं कामयेत तेषां ° बय- 

साम् ॥ १५॥ २० ॥ १०७२॥ 
1 

(कृ) द्वादशषद-भ्य उरध्वम् -- तास्वेव पर्थवस्यतवादिषटदक्षिणा- 
शाब्दः ॥ 

[काममूध्वमित्यज व्यवस्थाविवरणम्] 

ताभ्य-द्दाति--? आदिष्टदक्षिणाभ्यः काममृष्विदु्ा 
विकद्पविधानात् ॥ 

[व्यवहि तसत्नरविवरणप्रच्रत्तिषेतः, 
दित्यवाडादीनां विकल्पशङ्कया चाकृष्य सूत्रं व्याख्यायते । 

दित्यवाद्-खा्यासु- मष्करः ॥ 
[1 1 2 1 1 १. १ जाय 

1 आभ्य ऊ-घ. 2 घ.-- पुस्तके न ददते. 5 तस्वेतास्सश्यामिथो विक- 

त्पन्ते । सथुचये षडादिसंख्याविलयभ्रसङ्गात् द्वाचत्वारिंशदेया इति वक्तव्यत्वाच (इ). 

ता विकल्पन्ते-क. + विक्प्यन्ते-ख. ग. ? एकदायनभ्रश्ति अपच्रहायनेभ्यो 

वयांसीति वक्ष्यति । यद्भयोऽवस्थानां पशूनां उद्धिमिच्छेत्तदवस्थषु नयस्मु ष्रडा्चा 
गावो देया इत्यथः (ह). 5 नादिष्दक्षिणा हि. › दीनामपि वि-ख. ग, 
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| पद्युबद्धिविरोषमिच्छतो दानकस्पः विकस्पे पश्चान्तरं च] 
(भा) येषमेकायनादीनामापञ्चहायनेभ्यो बृद्धिमिच्छति तस्य वयसः 

षट् द्वादश ॒चतुर्विंशचतिवां ददाति । अन्यैस्तु सूत्रकरैः सहादिष्टव- 
दक्षिणाभिरेतास्स्या विकल्पन्ते न॒परस्परेणेति ॥ 

(घ) दित्यौ' हीं दघ्याहित्यवाहं च भुष्करम् ॥ १६॥ 
॥ २१॥ १०७४ 

(स्) *षधेमानां दक्षिणां ददति ॥ १७॥ २२॥ 
॥ १०७५॥ 

(भा) न्द्ध दीयते दक्षिणा ॥ 

(स्) यद्यनाव्योऽ्रीनादधीत काममेवेकां गां दद्या 

(वृ) येषां पद्यूनामिति स॒त्रस्याथैः ;-- 
येषामेकहाय-ददाति- वाजपेये वयसोवयस इत्यत्र दक्षिणा. 

विधाने एकहायनादि'नियमदशेनाच्च वयस्सश्यपिक्षास्वेकहायनपभूत्या- 
पश्चहायनेभ्य वयस्य यद्रषाणां पुष्टि मूयसीं ° कामयेत तेषां तद्वयसा 
षडादिकल्पेन दानम् पश्यूनामपि वृद्धयथम् । न च पुष्टिं मयसी 

मित्यस्मि्पि पक्षे दित्यवाडपि नित्य 

अन्यस्तु सृत्रकारः-स्परेणति-- बद्धम्- वर्णितम् । 
[न चृद्धादीयते इत्यशस्सृत्रारूढः। 

वधेमानां दक्षिणामित्यस्याथः ;- 
न बद्धा दीयते.दक्षिणा--गद्धिरहितायाः भरतिषेषः ॥ 

1 द्विवषौदिल्यवाट् । सुष्करः--साण्डः । तौ च दयेषु वयस्स्वन्तमान्याैयर्थः 
अधिकावेतौ निलयो च षडादिकव्येष्विलेके (र). 2 सवादक्षिणावधमनिव दातव्या ; 
न क्षीयमाणा । 3 ददयात्रगवां-क. + निय॒मत्-घ. › भूयसीमिलखस्मिन् पक्ष 

दिद्यवाडपि नियः-सखे. ग. 

8800 ̂, ए01.. 7. 36 
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(सू) त्सा ` गवां प्रत्याक्नायो भवतीति विज्ञायते ॥ 
॥ १८ ॥ २३॥ १०७६ ॥ 

[बहुगोदानाश्क्तस्य पत्यश्नायः गोव्यतिरिक्तं न निवत] 
(भा) अनाब्यः--यस्य नास्ति दक्षिणासंपत् । काममेवे्ि वचनात् 
प्रहृतास्वनडद्धेन्वादिष्वेका दीयतऽन्या वा। सा च गवामेव स्थन 
मवति ; न रथादीनन्यजातीयान्ञैवतेयति ; नाप्यङ्गदक्षिणाः, अतुश्य- 
कारुतवात् ॥ 
(मू) ` सिद्धमिष्टस्संतिष्ते ॥ १९॥ २४॥ १०७७॥ 

वरी खण्डिका, 

[सिद्धमिशिरिति निरदेशस्थकरे शेयाश्षः। 

(भा) सिद्धमिष्टिरिति यत्र वचने तत्र कपाङविमो चनान्ता तस्था; 
न चग्वन्ताधाः खण्डसस्थाः ॥ 

[काममेषेत्यतदादायः] 

(वु) अनाद्यः-जन्यावा--काममेवेतीशच्छायां परकृत वा अग्रता 
वेत्यानियमः ॥ 

[गोः दश्चिणान्तरानिवतेकत्वहेतुविषरणम् ] 
सा च गनामेव-कारत्वात्--काये+मेदात् ॥ 

[भाष्यद्रितक्षेयांशे हेतुः] 
सिद्धमिषटिरिति-संस्था--, यथासिद्धाया इष्टैः सस्या 

बचनात् ॥ 

1 गां प्रत्यग्राय इति वचनात् गोरन्यत्सवं दातन्यम् । अद्गदश्विणाश्च नं 
निवर्तन्ते । असमानकाल्त्वादसमानाथत्वाच | वेधायनेन तव्रनुप्रह उक्तः प्रचिद्धा 
अप्रथाभेयदक्षिणाददाति तश्विन्ाधिगच्छेत् वसांस्येतावन्ति मन्थानवौदनान्वेतानतो 
दद्यादिति (द). 2 यथा श्रह्ृतौ सिद्ध तथा समाप्यत इत्यथः (इ). ऽ तीच्छ्या- 
ध, +कालभेदत्व।त्-ख. ग. 5 तथासि-ख. ग. 



खं. २१, सू. ३. अंपस्तम्बश्रोतसूनरे पवमपरशचे ष्ठः परलः 568 

(घ) ` पवमानहवी षि सयो निवपेत् ॥ १ २५॥ 
॥ १०७८ ॥ 

(भा) स्ः- समानेऽहनि यस्िननेवाधानम् ॥ 

[पचमानदहविषा कालान्तरम् तत च यश्चान्तरम्) 

(घ्र) > द्वादशाहे इये जचहे चतुरहेऽधेमासे मास्यृतौ 
संवत्सरे वा ॥ २॥ २६ १०७९॥ 

(भा) आधानादादश एवाहनि पवमानहवीं ̀  षि । एवमुत्तरत्रापि । 

द्वादश्यां ऽ पुरस्तादादध्या"दिखन्यत् पुरस्ताद्वचनात् । केचित् द्वाद्- 

दाहि गते इति सर्वत्राध्याहरन्ति } तेषां तु त्रयोदश्ेऽनि ॥ 

प) भन सोमेन यक्ष्यमाणः पुरा संबत्सराञ्पेत् 
॥ ३ ।॥ २७ १०८०॥ 

[काचिद्त्सरन्त पवमानह्बीषि| 

(भा) सोमेन यक्ष्यमाणः स्वकमेम्यः पूर्वम् ॥ 

(घ) सदयस्स-बाधानम्--पस्मि्नेवाहनि पवमानहवा “पि ॥ 

एवगुत्तरजापि--द्रबहादो । 
द्वादश्यां -दचनाद् केचित्-हनि--द्वथ्दे चतुरहादो वा ॥ 

सेमिन-म्यः पूतम् सोमाषानं कुवन् ॥ 

_____ ~~ ~~~ ~~~
 ~ 

1 प्वसानहवीषि नाम त्रीण्यनन्तरं वक्ष्यमाणानि तानि सद्यः समानेऽहनि 

-ग्मिललाधाने तस्मिन्नेव निवैपेत्. (ई). 2 सवत्रातीत इति देषः. ° षुरस्ता- 

दित्यत्र-ख. ५ दिल्युक्त-ङः. ? सैवत्सरकत्य एवसिमपूै आधान इत्यर्ः (र). 
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(स) नि्ैपेदिल्येके ॥ ४॥ २८॥ १०८१ ॥ 
(सू) ` यदि निवेदये पवमानायाये पावक्षायाभये 

शुचय इति तिस्र आज्याहुतीस्सोमदेबतामभ्यो वा 
हुत्वा निचैपेत् ॥ ५॥ २९॥ १०८२॥ 

[सोमदेवताभ्य आहुतिद्रव्य विरषाश्च] 
(मा) यदाऽपि सोमदेवताम्यस्तदा आज्याहुतीः । आभ्नेयेन समान- 
तत्रेष्वपि हतववारम्भः । अम्ये पवमानाय स्वाहा । एवे पावकश्च्योः। 
सोमदेवताम्योऽपिं तिरभ्य एव । यास्रामावाहनम् । इन्द्राय बघुमते 
स्वाहेति । एव सुत्तरे॥ 

छ) समानतन्त्राणि नानातन्त्राणि बाऽञ्पेयेन 
समानतन्त्राणि ॥ ६।॥ ३०॥ १०८२॥ 

(र्) यं कामयेत ` पापीयान् स्यादिति तस्थैकैक- 
मेतानि हवीषि निर्वपेत् । न वसीयान् न पापी- 
यानिति तस्य साकं स्वांणि । यं कामयेतोत्तरं 
वसीयान् श्रेयान् स्यादिति तस्याभ्रये पवमानाय 

(ब) यदापि-हृतीरिति-सोमदेवताभ्य इत्यत्रापि तिक्त आग्या- 
हतीरिति ° सम्बन्धः ॥ ` 

[तिखभ्य एवेत्यच हेतुः] 
अभ्रेयेन-माबाहनम्-सवनत्तयशग्यापि देवतात्रयस्य युक्त- 

त्वात् ॥ 

श ` त ए ए त ` 

1 यदापि सोमदेवताभ्यः तदाऽपि तिख एवाञ्याहुतयस्तिखभ्यस्सवनदेव 
ताभ्यो होतन्याः तासामेवावाहनात् (इ). 2 अचर पूर्वयोः कत्पयोः निन्दा उत्तर 
निभिप्ररांसाथो ; न तु पूतैनिदत्यथा तयोरप्यनन्तरमेव विहिततवात्। अतस्त्रयोमी 
कलय विकल्पन्ते (र). 3 स्यनुषङ्गः -घ. ^ व्यापतदे, 
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(सू) निरुप्य पाचकश्ुचिभ्यां ` समानबर्हिषी निर्वपेत् ॥ 
॥७।। ३१ ॥ १०८४ ॥ 

घ) ` शतमानं हिरण्यं दश्विणा ॥८<।३२॥ 
॥ १०८५ | 

वि 

[भिन्नाभिन्नतच्त्वे दक्षिणाविवेकः] 

(भा) समनतन्राणि वीण्यपि । ° तदा वाऽविभक्तं शतमानं दीयते । 
[नानातन््रमानम् | 

नानातन्त्राणि ; एकं निरुप्योत्तरे समस्यदिति वचनात् । तदा 
विभागेन सतमानदानम् ॥ 

[पवमानदक्षिणाव्यवस्था] 

अभयेन ° समानतन्तरेषु न पवमानदक्षिणाः । अययाधयदक्षि- 
णाभिरथेस्य सिद्धत्वात् । पापीयान् स्यादिति ” एकैक नानातन्तरपरतिषिधः॥ 

(वृ) समानतन्त्राणि अीष्यपि--पवमानानि । 
[भिन्नतन्जत्वाश्चयः] 

नानात - वचनात् -- इष्टिद्वयरूपनानातन्त्रत्व पवमान. 
हविषामेव ॥ 

[भाष्योक्तप्रतिषेधोपपात्तिः] 

पापीयानू्-प्रतिषेधः--पवमानहविषाम् । अत एव नाना- 
तन्त्राणि वेत्यत्र एकं निरुप्य उत्तरे समस्यदित्यथमेव पक्षः ॥ 

1 समानर्बा्िषी -ससानत्न््रे (र). 2 शतं मानानि यस्य तच्छतमानम् 

(र). » तदाचाविभक्त-ख. घ. तथाचा बिभक्तम्-ग. 4 चराणि च-घः 
5 आग्नेयस्य पवमानतन्त्रेण-डः. अग्रयस्य नानातच्रे न पवम नदक्षिणाः-ङ- 

अभ्रेयसमानतन्त्रेण पवमानतन्त्रेण पवमानदक्षिणाः-क्र. 6 तन्त्रेषु. 
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(ख) ` पूर्वयोहविषे्दे त्रिशन्माने उत्तरसिथत्वा- 
रिशिन्मानम् ॥ ९॥ २३३॥ १०८६ ॥ 

[नानातन्् रातमानदश्षिणातिवेकः) 

(सा) ` उत्तरो निस्य न काम्यो । नानातन्त्रेषु पूवैयोदविषोरविमगिन 
रतमानदानम् ॥ 

घ) येन हिरण्यं › मीयते तेन मीत्वा ददाति।॥ 
॥ १० ॥ ३४ ॥ १०८७॥ 

भन्ययर 

[पक्षयोः स्वरूपे] 

(र) उत्तरौ-नित्यौ- न वसीयान् न पापीयानिति समानतन्त्राणी- 
दयुक्तः पक्षः । य कामयेतोत्तरं वसीयानित्ययमपि । एके निरुप्यो्ते 
समस्येदिस्येकः पक्षः ॥ 

[कामनाश्रवणेऽप्यकाम्यता] 

न कम्याविति--य कामयेतोत्तरं वसीयानित्यपि °जिदयि कामः 
न केवरकाम इत्यथः ॥ 

[इतमानदक्षिणाचिधेकविवरणम् | 

नानातन्त्रेषु-दानम्- पूवेयोर्मित्नतन्तरतवात् । २ प्रथमं एथक, 
्रिशन्मानयोर्दानम् । द्वितीयाभ्यामषीषटो भेदेन दानम् उचतरस्य 
चत्वारशन्मानत्वात् । समानतन्त्रे पूवेयोयेगपहान उत्तरस्य मेदेन 
सङ्कथाभेदात् ॥ 
का ति काम त शन कन ० 0 1 त 11 

1 पएकेकन्नानातन्त्र-क, ख. 2 यदा नानातच्नाणि तदैव विभज्य ददाति) 

„ दाप्यमियेन समानतच््राणि तदपि सञुच्यद्रतमानस्य । तत्र च लिङ्गं वाब 

श्यामे भुष्करो दाक्षेणेति (र). 3 उत्तरेण-अ. ५ न कामादिति-ध. निषे 

कमः-ख. ग. 5 पथकत्रि-घ. ° यायामिषो-घ, 
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(भा) आयमानं ` गुज्ञिका । केचिद्रटबीजम् ॥ 
(सू) सिद्धमिष्िस्सन्ति्ठते ॥ ११॥ ३५५ १०८८॥ 

एकविं खण्डिका ॥ 
` इति श्रीमदापस्तम्बश्रोतसू्रधुस्वामिभ्ये 

पञ्चमे प्रश्ने षष्ठः पटलः, 

भवयत ििमदोयियनय 

(स्) रेन्द्राप्रमेकादश्चण्कपारभ्मुनि्वपत्या दित्यं च 
धुते चरुप्र् ॥ १॥ १॥ १०८९ ॥ 

[ देन्द्रा्मनिवौपकारः] 

(भा) यस्मिन्नहनि पवमानहवीषि तसिन्नेवाहन्येन्द्रामादीनि । 
नी 

[सज आद्यमानरूपाचुपदेशस्योपपत्तिः] 
क) आद्य-बीजम्- येन हिरण्य मिमीत इति तयोरन्यतरस्य 
प्रदशेभ्नम् ॥ 

इति आपस्तम्बभ्नोतसूत्रधूत॑स्वामिभाष्यकृत्तौ रामाभिचिक्छृतयां 
पश्चमे प्रशि षष्ठः पररः ॥ 

7 1 

[सद्यस्कार्त्वे हेतुः] 
यस्मन्नहनि-ग्रादीनि-- अनुविसरदिति विधानात् कालन्- 

राणविधानाच | 

1 येन धनमानादिना हिरण्यं मिमते बणिजः -परिच्छिन्दन्ति तेन मीखा 
ददाति } एतेन मानपरिमाणमपि वणिकप्रसिद्धधनुसारीति ददित भवतति (२). गुम, 
2 कपाटं निर्व॑प-ख. 3 संस्थाप्य पवमानहवींषि तस्मिन्नेवाहनि तस्मिन्ेवाम्माबु 
निवपेत्. “ आदिलयमिलयदितिस्तद्धितो नाद्यात्! इयं वा अदितिरिति वाक्य- 
शेषात् (र). ऽशनात् १-घ. 5 रविधानाच-ख, ग. 
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[उत्कषेपक्षे व्यवस्था तत्र हेतुश्च] 

(भा) इष्टयुत्कषपक्षे फर्वतामभिहोत्रादीनामुत्कषैः । असमाप्ततवादमया- 
धयस्य । 

[इदानीमाग्रयणं उपदेदापक्च प्चास्तर च| 

आग्रयणं चलुर्शषरावो छोकिके ` ओपासनशेषे वा । उपदेशः कुर्वन्यभि 
होत्रार्दनि बोधायनमतात् | 

[उत्कषेणीयानां रूपम् | 

(ब) इटथत्कर्षे-त्कर्षः--स्वतन्त्रानिकाराणां न काम्यानामेव | 
[अस्मधाचयासमासिविवरणस । मतभेदः विशेषश्च] 

असमाप्रत्वादश्रथाधेयस्य--इष्टीनामाषानाङ्गत्वात्। तथा च 
भाष्यकारः पुनराधने ˆ आधानाङ्गमिष्टय उमयत्रेति › वक्ष्यति । ब्राह्मणे 
च तनुवो वविता अग्मयधयस्येति वचनादाधानेककायैकरस्वम् । तथा 
योऽभिमाधत्ते रेन्द्रा्ममेकादश्चकपार्मनुनिरवपोित्यादिवचनदिन्द्रामा. 
देरप्यज्गल्वम् । त्स्मात् साङ्गधानपरिसमाप्तावाहवनीयादिसिद्धेरिष्ट- 
कानां द्वादश्ाहादिषूत्कषेपक्षे आहवनीयाश्देषु साध्यानां + साधिकाराणां 
अभ्रहोत्रदरेपूणमासादीनामुककषैः । मीमांसकमतेन तु अनङ्गत्वपक्षेऽपि 
अममयुतत्तयेककायेकरत्वामिप्रायेणासमात्तिवचनम् । इष्टभुत्कश्षेविषिवस- 
देव होमाकरणेऽप्याभिनाशाभावादभिरक्षणाथमप्यभिहोत्र न कर्न्यम् । 
देवात् दवादशाहादयुककर्थऽप्यसमाप्तताविरोषात् सर्प्रायश्ित्तमेव ॥ 

[बोधायनाचुसारेण उपदेक्ापक्षस्यो प्रपत्तिः] 
उपदेशः-त्रादीनि--दष्टीनां इष्णाजिनदीक्षादिवत् उत्न्ना- 

भिसस्कारत्वात् आहिताभितया कमेस्वविकारात् कतेव्यान्यभिहोत्रा- 
दीनीति । अपि च आधाभ्नाङ्गतृष्णीकाथिहोत्रविधिशेषे; यत्न 
जुहुयात् अभिः परा भवेदिति सामान्येनाभिषारणहेतुनां कतेव्य- 

कि 09 9७ 

" इदं क. ङः.-पुस्तकयोनं दयते. 2 स्मदि सा-घ. 5 दिसाध्यानां- 
घ. “ स्वाधिकाराणां-ख., ग. 5 त्कषवलदेव. 5 नाङ्गम्-ख. ग. 
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(भा) केचित्यवमानहविषामुर्करवै रेन्द्राादीनि तदषरव कर्वन्ति । 
यजुर्पतेन धृतेन श्रपणं चरोः | पवित्रवत्याज्ये कर्णानावपतीत्यस्य 
चरुषु दश्चनात् ॥ 
(स्) ` सप्तदश्च सामिधेन्यः ॥ २॥२॥ १०९० ॥ 
(सु) ` चतुधोकरणकाठे आदित्यं ब्रह्मणे परिहरति ॥ 

॥ ३॥ ३॥ १०९१॥ 
[विनैव च तुधौकरणं प्रधानस्] 

(भा) अचतुर्धाङृतो ब्रह्मणे दीयत आदित्यः ॥ 
स) ते चत्वार ` आर्षेयाः भ्रारनन्ति ॥४।४॥ 

॥ १०९२ ॥ 

(बृ) त्वावगतेः। अत एव सोमाधाने दैवात् सोमारम्भोत्कर्षऽपि 
अभिहोत्रायनुष्ठानम् ॥ 

[पावमानोत्कर्चैऽपि सद्य एवेन्द्र इति पक्षोपपत्तिः] 

केचित्-ङर्बन्ति--योऽभरिमाधत्ते ये्द्राममेकादशकपारमनु- 
निवेपेदिति आधानानन्तर नि्वाप्यतात् ¦ द्वादशसु रात्रीभ्वनुनिवेपे- 
दिद्युक्कषस्य पवमानहाविस्सन्निषो विधानात् रेन्द्रामादीनि तदहरेव 
+ कतेव्यानि ॥ 

[चतुघोकरणपरिहदारभ्रकारदयम् | 

अचतुधोकृतो ब्रह्मणे दीयत आदित्यः चतुाकरणकाठे 
आदित्यं ब्रह्मणे परेदरतीति चतुधोकरणप्रत्यान्नायतया परिहरणविषा- 
नात् । अथवा परिह्य चतुधौकरण चतुणां प्राशने चतुर्घाकरणस्या- 
वद्यकत्वात् परिहरण न चतुषाकरणप्रत्याम्मायः करियारूपत्वाच्च * ॥ 

1 आमावास्यं तच्रम् । अस्या एेन््ामस्य सुख्यतात् चरुषु विशेषाश्च 
दशचपूणमासयेरेव दिताः (र). > चतुधोकरणकल प्रप्ते आदित्यमविभक्तं ब्रह्मणे 
परयच्छति (रु). 3 तं ततो विभज्य भक्षयन्ति चत्वार इति वचनात् ब्रह्माप्यतरैव 
भक्षयति न तु सःस्थिते (र). + कुबैन्ति-घ, ८५ मन्रस्य ' इत्यधिकम्-घ. 
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[आषेयपदप्रयोाजनस्। 

(भा) पुनरार्ेयग्रहणात्त एव कतोरो नियम्यन्त । अन्यत्र तलुत्रा- 
दयोऽपि ॥ | 

(सू) प्राशितवद्धवस्समान वरं ददाति । धेन्वनडु- ` 
होदानमेके समामनन्ति । सिद्धमिषटिस्सन्तिष्ठते ॥ 
| ५॥ ५॥ १०९३ ॥ 

 [कसेभ्यं दक्षिणास्मकः इष्टेः] 

(भा) समानो वर एवेष्टिदक्षिणा ॥ 
[अन्न आसावास्यपर्णमासतन्बर व्यवस्था] 

। देनद्रा्स्य मृ्यत्वादामावास्यतन्तम् । अन्यत्र तु पौणमास- 
तन्त्रमेव ॥ 
[1 8 2 2 [1 7 1 १ 1 1 ष 

[आर्षयपदप्रयोजननिर्वाददेविष्यम् ] 

(ब) पुनरार्षि-अन्यत्र-भाशनाशक्तो । तत्पत्राद योऽपि- प्रा्चयुः। 
अथवा त एव कतर इति देवभूतकिश््राहिणामि आधानकतार 
एवेष्टिकतोरो नियम्यन्ते ॥ | 

[प्रयोगाङ्गत्वमिषिदक्षिणाकाखिकत्व च ब्ह्मोदनवरवेरश्चण्य- 
मस्य वरस्य 

समानो-शविणा--प्रारितवेद्धयस्समानमिति प्रारनसंबन्धा- 
वगमेऽपि दक्षिणायाः स्वभावतः प्रयोगाङ्कत्वात् इ्टिदक्षिणाकारूत्वाश्च 
इषटिदक्षिणेव न ब्रह्मोदनवरदानवस्मारानाङ्गत्वम् ॥ 

[अन्यन्न पौणैमास्ततच्रतोपपात्तिः 

अन्त्र-स्रमेव-आभेयस्योभयकाकसबन्वऽपि प्राथम्यादाभरेय- 
[1 

1 सद्याषाढ सू, म्या. वैजयन्द्यां तु पश्चानां समानतच््तां सरूयलभूय- 
स्तवाभ्यां पौणमासतन्तरत्वं चाह. 
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(सू) अग्रावेष्णवमेकादश्चकपारमलुनिवैषत्यग्रीपोमी- 
यमेकादञ्चकपालं विष्णवे रिपिविष्टाय ` श्युद्धौ 
धृते चर्म ॥ ६ ॥ ६॥ १०९४ ॥ 

[आद्वेष्णवादेरक्षिणा। 

(भा) अ्युद्धिः-- त्रिकाण्डः | अस्या अन्वाहार्यो दक्षिणा ॥ 
स) सिद्धमिषिस्संतिष्ठते ॥ ७॥७॥ १०९५ ॥ 
(स) `आदिस्यं धते चरं सप्तदश्चसासिधेनीकं घेलु- ` 

दधिणं सर्वेषासयुनिवौप्याणां स्थाने वाजसनयिन- 
स्समामनन्ति ॥ ८। ८ ॥ १०९६॥ 

[अचनिवोप्य स्वैश्रत्यास्चायस्य काटादिः] 

(भा) आदित्यस्यापि त एव कालः सच आदयः तस्स्थाना- 
पतेः । नास्य परिहरणम् पुनस्सामिषेनीविधानात्। याज्यानुवाक्याः- 
ए ता त 1 क क) नण तण 9 1 

(र) विकाराणां पो्णमासतत्रल्वम् । अत आभेयस्य पवमानहविषां च 
०५, कष आगियविकाराणां पोणेमासतन्रत्वम् । आभ्मावरेणवादानाम्याषमियि- 

विकारत्वात् पोणमासतन्रता ॥ 
[भाष्ये दश्िणाप्रदशैनदेतुः] 

अस्या अन्वाहार्यो दश्विणा--अन्यस्यानुक्तलात् ॥ 
[पृवोक्तादित्यचरुधमंकत्वाभावः] 

आदित्यस्यापि-विधानात्--पूवादित्यघमकल्वमस्य नास्ति 
सामिषेनीनां पुनर्ुपदेशेन परिसेस्यानात् ॥ 

1 त्रीनि पर्वाणि यस्यास्स्थाल्याः सा श्युद्धिः । सलयाषादस्वेतामिष्टिं पूर्वेशथा 
संहेकतश्रासुक्तवान् ¦ कमस्तु हविषामन्योऽमिंहितः , यथाभ्रीषोमीयमेकादश्कपाल- 
मनुनिर्वपेदाम्विष्णवमेकादशकपारम दिशते चरं विष्णवे शिपिविष्टाय ्ुदध। शते चरं 
सप्तदशसाभिधेन्य इति (ठ). ` पवमानहविर्भिरस्याः काले व्यख्यातः तत्स्था- 
नापत्तेः । पूर्वदियधमास्तु न भवन्ति : सटदशसामिधेनौकत्वस्य पुनविधानात् (र). 
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(मा) जभिमू्ा सुवो यज्गस्यत्यभ्रियस्य | ज्र आयू षि पवस इति 
षट् पवमानहविषाम् । इन्द्रामी रोचना शथदरत्रमितयनद्रा्स्य । अदितिं 
उरुष्यतु महिमूषु मातरमिल्यादित्यस्य । अघ्नाविष्णू अभ्रीषोमा सवेद 
सा युवमेतानि पत्ते अथ, किमित्ते विष्णो इति शिपिविष्टस्य 
इति प्रधानहविषाम् । शेष प्रकृतिवत् हविषः ॥ 

(सू) सिद्धमिष्टिस्संतिते ॥ ९। ९॥ १०९७॥ 
' अभ्रिहोत्रमारप्स्यमानो दच्चहातारं मनसाऽ- 

जुद्रुत्याहवनीये ` सग्रहं इत्वाऽथ सायमभ्भिहोत्र 
जुहोति ॥ १०।।१०॥ १०९८ ॥ 

[अथिदहटोजसकद्पः कामनापक्चभदादि 
(भा) अभिहोत्रमारप्स्ये तेन यावल्नीवं होष्यामि जीर्णो वा विरमण 
करिष्य इति सङ्कल्पः । स्वगेका (मं) मनां मीमांसकाः (४-३- 

[अचिदो्नसङ्कस्पप्रकारभेदमानम् ] 
(बू) अ्निहोत्र-होष्यामीति--* बहुचन्राह्मणश्चतः । 

‹ जीर्णो वा विरमणं करिष्ये इति--बाजसनेयिश्तेः । 
[स्वगेकामनाका्यत्वे हेतुः| 

स्वर्ग्षामं मीमांसकाः--अश्च॒तफरुत्वाद्विश्वनिसितृयज्ञतदि- 
ष्विव स्वगेफरुता ॥ 

1 एवमस्नयाधयं ग्यार्यायानन्तरं कालप्ापतस्यारम्भग्रकारमाह (र). 2 पव- 
मानहविषासुत्कर्ऽपनिदोत्रदरप्युत्कषेः ; अभ्नथाधेयस्यापरिसमाप्तत्वात् सर्वेषटयन्ते 
विधानात । अतो यस्मिन्नहनि सेष्टिकमग्रधाधेयं संतिष्ठते तस्मिन्नहन्य्िदोत्रकालः 
तस्मन्नवाश्वपदिकेऽमावध्वथुणा दशदोतरि हृते सायमभरदोत्रं जुहोति यजमानः । यथा- 
शेतदेवं तथोपरिथद्वयक्तीमविष्यति। सम्रह्टमेति आहवनीय इति च॒ विस्पष्टा- 
थम् (र). 3 बहचश्चेतः-घ. + जीणो वा इति सद्भत्पः-ख. ग. 
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(भा) १५-१६) अबन्धनाक्तामस्य न काम इत्युपदेश्चः। यत्रापि 
चन्धः त॒त्राप्यका महतश्रुतस्य प्रतिषिध्यते फलम् ॥ 

[कामनायां उपदेश्पश्चारायविवरणम्] 

(ब) अबन्धना-पदेश्चः-सूत्रकारेणाबन्धनात् न फरुकर्पना । 
[फलटश्चतिसत्वेऽप्यधिकारिभेदेन तदविवक्षापपि] 

यत्रापि-वन्धः-- सूत्रकारेण दशेपूणेमासादिषु । 
तत्राप्यकाम-भ्यते एरुमिति-अस्याथः--ज्ञानकमेसमुच- 

यान्मोक्षपिद्धेः कर्मसु फएरेच्छा न कर्तव्या । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्येति 
कामिनो मोक्षामावात् । स्वगादिश्रवणेऽपि भुसुक्ोस्तादच्छयाऽनुष्टान- 
मुक्तम् । आकामहतश्रतस्य--आकामहत इति श्रतस्येत्यथेः । 
व्यासमताच्च ‹ कामात्मता खल्वपि न प्रशस्ता इति । भगवदीताञु च 
' सङ्खं त्यक्त्वा फठं च › इति बहुशो दशनात् ॥ 

[कमेण मोक्षविसोधित्ववादनिरासः) 

ननु न कर्मणा न प्रजया धनेन व्यागेनेके अश्रतत्वमानश्चः 
ना््यृतः कृतेन इत्यादिभिः बहुश्रतिस्मातिभेः कमेणां मोक्षसाधनत्व 
प्रतिषिध्यते । तथां तमेव विदित्वाऽतिमूृदयुमेति जह्य वेद ब्रहयव 
मवति तमेवं विद्वानमृत इह भवति इत्यादिभिः ज्ञान'साघनत्वा- 
वगमात् । तथा च ‹ तमेवं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति 
यज्ञेन दानेन तपसानाश्चकेन' ‹ अविचया मृत्युं > तीवा 
वि्ययाऽसृतमश्चते इत्यादिभिः कमणो विद्यायाश्च फलमेदोऽवगभ्यते । 
अता न समुशेते ज्ञानक्मणी मोक्षस्य साधनमिति; नैतत्सारम् ; 
श्रुतिस्परतिनियन्त्राणां महवीमसहमानानां स्वरा चारससुसखुकानां वेदिक- 
गहाभयात् वेदवाक्यान्ययथातथमुदाहरतां परलोकमयरहितानामिदं 

1 नस्य साधनत्वमवगम्यते-ख. ग. 2 नीत्वा-ख. ग, 
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[विद्दस्िनिषधतद्धत् | 

(भा) नापामुपस्परैनम् ; 

(वू) मतम् । तथा हि--यततावत् कमेणो मोक्षसाधनलप्रतिषेषकानि 

वाक्यानि ; तानि केवलकमेविषयाणि । विधयासहितस्येव वीयेवत्तरतवात् । 
यदेव विद्यया करोति तदेव वीयेवत्तरमिति श्रतेः । यज्ञेन यज्ञमयजन्त 

देवाः-ते ह नाक महिमानस्सचन्ते । एष दयेव साधु कमे कारयति यमेभ्यो 

लोकेभ्य उन्निनीषतीस्यादिभिश्च कमेसाघनखावगतेः । ‹ हिरण्मय- 

सदाङुनिग्रहयनाम येन सू्स्तपति तेजसेद्धः पिता पुत्रेण पितृमान् 

योनि योनौ नावेदाषेन्भमनुते तं बृहन्तम् सवानुभुमात्मान-सपराये इति 

्रहममरशास्य ब्रह्मणस्पायुज्यं सरोकतां यन्ति य एतदुपयन्ति जोम ' 

इति विश्वखजामयनस्य ्हप्रा्िपाधनत्वदशनाच्च । तस्यैवात्मा पद- 

वित्तं विदिखा न कर्मणा रिप्यते पापकेन इति च । प्रत्युत विद्याया 

1 मगवसोक्ताविद्याकायैलं गम्यते । अतो ‹ यथा वा रथोऽन्यतरेण चक्रेण 

न वेते यथा हवा पक्षी पक्षेणैकेन एवं वि्याकमेणी पुरुषस्य › इति 

ताण्डयायनिशरत्या परस्रव्याघातपद्दिराय समुचिते एव ॒विधाकमेणी । 
स्मृतिरपि- । 

इयाज सोऽपि सुबहून् यज्ञान् सानव्यपाश्रयः । 

ब्रह्विधामधिष्ठाय ततु मृत्युमविधया ॥ 

इति । तथा च मगवतोक्तम् मतान्तराण्युपन्वस्य-- 

कतेग्यानीति मे पाथे निश्चित मतमुत्तमम् ॥ 
इति । अयमथः तर्कैरपि सतां प्रापितोऽस्मामिस्तत्रतत्रति । अशं 

विस्तरेण ॥ 
सकंद्पं ता - 

नापादुपस्पशनम्-यजमानस्य । 
1 सवतो-खं, ग.  अयमथे इत्यादि--तत्रेति श्व्यशः ध.- कोशे नोपरूभ्यते, 
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(भा) होष्यन्नप उपस्पशेदिति होमे पुनर्दिषानात्। अन्येषु तु यज्ञक्रतुषु 
यक्ष्यमाणो वेष्टा वेत्याचन्योः ॥ 

[आघानकस्पभेदेन दशदोत्दामादावसिः उपदेश्शपक्चश्च] 

तस्िन्नेवाश्चपाईके दश्ोता समरहो मनसा हृयते अमा- 
वास्याधाने नक्षत्राधाने ' च यत्र संभवोऽजक्लाणाम् । `> सोमाधनिऽ- 
प्यमावास्यायां कृते यत्र नालाः पूर्यन्ते तत्र तस्सिननेवाश्वपदिके दक्ष- 
होता अभिदोन्रहोमश्व । उपदेशो मनसा होता अह उपांद्यु ॥ -- 

(ब) होष्यन्न-नादिति- यक्ष्यमाणो वेति कमोदौ प्राठस्य सूत्र- 
करेणोक्कृष्य विधानात् नारम्मेऽपामुपस्पशेनम् ॥ 

[नश्चजाधाने दशदोकहोमे विशेषतद्धेत् ] 
नधृत्रा-साणामिति-नक्षत्राषाने पोणेमास्याः प्राद््वादक्ष- 

रात्रसमवेऽजक्तघारणे प्रणयनासमवात् तसिन्नेवाश्चपदिके दश्चहोता ॥ 
[सोमाधनेऽप्याश्वपदिक एव दशदोजयिदोजहोमोपपत्तिः) 

सोमाधाने - होत्रशेति-अस्याथेः -- सोमाघानेऽप्याघानस्व 
सोमाङ्गत्वाभावात् स्वतन्रकारत्वात् कारूपक्षायां ऋतुनक्षत्रानादरेऽपि 
: पवेकालानादरविधानाभावात् नान्तरीयकत्वात्यवेकारुसंबन्धस्य अमा- 
वास्यायां क्रियमाणे सोमाधाने अजसषारणप्रपतिः समक्तिऽपि सोमे 
यावहादशरात्रभजस्तषारणायोदवसानीयाथे परथक्मारोप्य मथित 
आहवनीये दशहोता अञिहोत्रहोमश्च ॥ 

[उपदेशपक्चार्यः 

उपदेशो-उपांद्युः--दशहोतारं मनसानुद्रुयति होतृमात्रस्य 
मानसत्वविधानात् ग्रहस्य वाक्यान्तरविदहितत्वात् यानुर्वेदिकोपाञ्ुल्- 
मेवेति ॥ 

1 नेन- ङग. 2 सोमयगे. 8 पबनादर, 
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[दशोवश्रहदहोमयोः पक्षान्तरम्] 
(भा) अन्ये " तु मनसा होतृयुक्तव पुनहोतृणां महणं चोपाशुहोमे 
कुवन्ति ॥ 

(सू) व्याहूतीमिण्डपसादयेत् ॥११॥११॥१०९९॥ 
[अभि हविसस्रादनमनस्तेण नियेन विपत्तिषेधपरिदह्ारः। 

(भा) उपप्रेतप्रत्यान्नायो व्याहृतीमिशूपसादनं सायं्ोम एव ॥ 

(घ >. › सैवत्स्रे प्रयोगत एताभिरेषोपसादयेत् ॥ 
॥ १२॥ १२॥ ११००॥ 

[सचत्सरान्तेऽप्येवम् अ्ोपदेशपक्षः) 
व ५ 

(भा) संवक्सरे पूर्णेऽपि सायं होम एव ! उपदेशो होमद्रयेऽपि । 

[अन्येतुपश्चस्यारयः] 

(र) अन्यतु-कु्ेन्ति--दशदोतारं मनसाऽतद्ुत्येति पूर्कालाव- 
गतेः पुनः सरह हुत्वेति अहसहितस्य होतुर्होमे विनियोगात् पश्वा- 

[अथ सायमित्यादिसूत्रभागारयः, 

द्स्लस्योपां शखमिति । अथ सायमभिहोत्रमिति दशहोतुरूध्व॑सञ्ज- 
मिहोत्रविधानात् अहवनीयभेदः ॥ 

[समाचवेदापपादकन्यायः) 

व्याहूती-येत् -- अन्यतरबाषेनाऽपि विनिंयोगोपपत्तः ॥ 
[उपदेश्शपश्चाभिमतदेतुः] 

संवत्सरे-हयेऽपि--उमयेरेककायतवात् । 

1 अन्ये मनसा-घ, ? तस्मिन् सायमयिषोत्रे व्याहृतीमिदविर्पसादयेत् 
निलयस्तूपसादममन्रो निवतैते (स). 3 तत॒ आरभ्य संवत्सरेऽतीते यदनन्तरं 

सायमभिदोत्रहोमः तचप्येवभुपसादयेत् अथाप्रीनादितवतोऽप्रघाधेयानन्तरभाविद्वाद- 

राहसाध्यं त्रतमाह (२). 
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[अजसरषु धारणादिविशेषाः। 

मू) द्रादक्षाहमजसेष्वभ्रिषु यजमानस्स्वयमभिहोत्रं 
जुहुथादप्रवेसन्न हतं वासो बिमतिं।॥ १३॥ १३॥ 
॥ ११०१॥ 

द्वाविंशी खण्डिका; 

1 

(भा) "अनशा नित्यधारणा आश्वरयनस्य। आधानाग्दुदशरात्रमज्न, 
सर्वत्र नाजसेषु वृष्टयादानामिमन्रणबोधनादीनि विहरणाथेख) 

[स्वय शाब्दविवश्चिताथः) 
यजमानः स्स्वयमितिवचनादेधोदकादीन्यपि स्वयमेवाहरति अन्यत्र 

[अहतवासोभरणावसरः) 

वसतिः प्रवासः। हुता नान्यत्र कु्याद्गसतिम्। अहतम्--अनिवसि- 
तम्| तद्धोमे बिभर्ति ॥ 
(सू) “यां प्रथमाममिहोत्राय दोभ्षि तां दक्षिणां 

ददाति ॥१॥ १॥ ११०२॥ 
[स्वय चनब्दतस्तदथलामप्रकरिः) 

(कृ) यजमान-ह्रति-यजमन इवयेतावता सिद्धेऽपि स्वयं वचनात्| 

1 अजलस्य धारणा-इड. > नादिद्धादश-ख. ग. ऽन स्वय-घं. 
4 आजखेषु धाय॑मणेष्वभिषु यजमानस्त्वं जुहोति नान्यः \ कल्पान्तरेषु ॒तृक्तं 
अन्यो वा जुहुयात् स्वय वा त्रयोदशी जुहटयादिति । तथा आज्येनेति कचित् 
क्षीरेणेति कचित् । अप्रवसन् म्रामान्तरे- रन्निमवसन् । अहत--अकारुटतम् अयुष- 

युक्तं बा । दक्षिणां ददाति-जतान्ते बतदक्षिणां ददति यस्मे दातुमिच्छति । त्रतस्य्र तु 
दवादसाहाशक्तौ अनुकल्प उक्तः कालयायनेन ;-यथा क्षीरहोम्ययिञुपश्चयीत द्वादशरात्रं 
षदा त्रिरात्रमन्तत इति । तत्र॒ अजंखरघु जुहरयादिति हीमानुवेदिन अजस्तविधिः 
होमस्य अन्यतस्सिदधत्वात्। तथा आधानाद्वादश्रात्रमंजखा इत्यव आश्वलायनः 
तेन सोमपू्वीधानेऽपि आधानादारमभ्य सह सौमदिवसैः द्वादशहेन अजखापवगः 
हयौमस्तु सोमत्परेषु यावत्सभवं क्छियत इति सिद्ध भवति} मरदाजश्वाद--सोमा- 

धाने नाजखान् कुयोत् इति (र). 
&प्00फप्र^ . ९07, 1. 31 

~~ 
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[सूज अयिहो्नपदार्थः गोदानसंप्रदान च] 

(भा) `या प्रथमा दुतेऽभिहोत्रहोमाथं सा दीयते। योध हमं 

करिष्यति ॥ 

(घ्) > अथैकेषाम्-* अग्रीनाधाय हस्ताववनिज्य 
संबत्सरमथिहोत्रं इत्वाऽ्थ दशेपूणेमासावारभते। 
ताभ्यां संबत्सरमिष्टा सोमेन पशुना वा ` यजते 

तत उर्ध्वमन्यानि कमोणि इुरुते ॥२।२॥११०३॥ 
[हस्तावनेजनेसमन््रकामन्त्रकपश्नो | 

(भा) हस्ताववनिज्य तुष्णीम् ; केचिगद्विवुदसिना । 

() अगरिोत्रहमाथम्- प्रथमाभिहोत्रहोमाथम् । 
यो होमं करिष्यति--अजस्रोतसगोत्तरकार यो होम करिष्यति 

ब्रह्मचारी क्षीरहोता वा तस्मे ददाति ॥ 
[हस्तावनेजनेभाष्यदाशचितपश्चद्वयोपपात्तिः, 

हस्ताववनिञ्य तृष्णीमिति--अथेकेषामिल्य्मिन् प्क्ष मये- 
गारम्भवेश्नानुपदेशात् मन्त्रानुपदेशाच ॥ 

ऊेचिद्धिदसिना०--कमौङ्गलेन प्रात्य सवत्रामिहोतरे विषा- 

नादिति ॥ 
1 यथा-ग्, 2? यस्मा इच्छतीति रदत्तः. ° दशपूणमासारम्भं विधास्यन् 

ततवावसरे शाखान्तरयेकौचित् कर्मणामारम्भप्रकारविकत्पौ द्यति. + आधाना- 

नन्तरं तूष्णी हस्ताववेननेक्ति तावत् यजमानः ततो यथोक्तेन-विधिना अग्निहोत्र 

मार्य संवत्सरमभिरोत्मेव ज्दोति न दशपूणमासावारभते । ततः पूर्ण 

संवत्सरे तावारभ्य ताभ्यामेव संवत्सरं यजेत नान्ये पश्वादिना । अ्धि- 

होत्र तं क्रियत एव प्रथमत एव । ारग्धस्यानिच्छेयत्वात् 1 आग्रयणमपि अविरुदैः 

अलुकल्पैः उभयस्मिन् संवत्सरे क्रियते । ततः तृतीये संवत्सरे अभिषटोमेन निरूढ. 

पदाबन्धेन वा यज्ञत ! ततः परस्तात् यथोपपादमन्यानि निलयनैमित्तिककाम्यानिं 

कमाणि कुरत इयं एकदाखादुगतः पक्षः (रु). 5 यजेत-ख.  द्वयुदसिति 

-श. द्वयुदसिनाऽध्हुः-क. 7? इद विवरणं ख. ग.--पुस्तकयोने दयते, 

8 प्वेनानुपदेशाच-ख. ग. °» दसिन-ख. ग. 
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[आधानं संवत्सरेऽकार्ये कार्य च कर्म॑] 

(मा) ` अभिहोत्मेव संवत्सरं नान्यत्फरश्वदिति । ' पूं परवृत्तत्वा- 
दिण्डपितुयज्ञः क्रियते । आग्रयणं स्तम्बभक्षणेन 3 यवाग्वा वा| 
दशपूणैमासो नवैः ॥ | 
(घ्र) त्रयोदश्षरात्रमहतबाप्ा यजमानः स्वयमधिहोतरं 

ज्ञहयात्पवसन्नतैव सोमेन पञ्चुना वेष्टाग्रीनुत्युजति 
म न वक 

[आधानसवत्सरे अच्रिहोत्रान्यकतिपयाभ्यसचुज्ञादेतवः) 
(बृ) अश्रिहो-त्फरखवदिति -- “ नित्याभिकारस्यापि प्रदशैन 
नेमित्तिकं तु क्ैम्यमेव ॥ 

पूव-क्रियते--अनाहिताभेरपि कतेग्यत्वात् । सेवत्सरमभि- 
होतमित्यादेः कर्मणां करमेण प्रवृत््य्थतात् ॥ 

आग्रयणं-ग्वावा--त्रीहिस्तम्बं यवस्तम्बं वेत्यादि प्रयोग 
; आग्रयणस्य । तस्यापि पूवं प्रवृत्तात् स्तम्बमक्षणालमकश्रोतपरयोग- 
संमवात् । संसर्गष्टयादिनां नैमित्तिकानां पूणोहूतिः ॥ 

[1 

1 अभ्िहोत्रहोम संव-ग. > नान्यफलादिति-ख. ग. 1. त्फल- 
वदभ्ियदिति क. 17. ग. उ पयसायवाग्वा वा-क. + अथापरं दरयति; 
आधायाघ्धीर् अप्नहोत्रमारभ्य दइादश्चाहनतविधिना त्रयोददारा्रमथिदोत्रं हुत्वा 

अनन्तरमशरयाषेयिकेष्वेवाभ्िष्टोमेन निरूढ पञ्ुबन्धेन वेष्टा दादशरात्रमजचेष आज्येन 
स्वयमचिदोत्रं जोति अहतं वासो वस्ते काममन्यो उुहुयाद््तचारीत्वेव 
स्यात्स्वयं त्रेयादश्ची जुहोति यां प्रथमामेभिदोत्राय दुहन्ति साशिद्टो्स्य दक्षिणति 
दिरप्येकिसूत्रे । यथा हि शाकटिकः अनड्दः सूयवसान् उभक्षितघासान् 
कृत्वा प्राज्यात्--वहनाय बरेरयेत् तथाऽयं यजमानो ऽप्यप्नीन् प्रथममेव सोमेन 

पडयुना वा सुतृप्तान् छृत्वा हविर्वहनाय प्रेरयति । तस्मात् प्रथममेव कृत्वा ततो यथा- 

कालमिष्िपडसीमिथजेतवदयथः। (र). + प्रदशेनस्यापि प्रददानं नियाधिकारम्- 
ख. ग. 5 आग्रयणं तस्यापि, 

8प* 
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(घ्र) यथा सुयवसान् कृत्वा प्राज्यात्तारक्तदिति शा; 
यनिन्राह्मणं भवति ॥ ३। २। ११०४। 

[्रयोदशरा्ादुत्तरं कम तश्राभ्निः अश्चयुत्स्व्रगं मतिमेदध 
(भा) उत्तरस्य सोमस्य › पशो्वा नित्यस्यैव प्रवृत्ति: ६ तत 
फलवतामायणार्दानाम् । चतुर्दशोऽहनि सोमः परवा ते पेवानला- 
भिषु। अजजञोत्सर्गाश्ववाच्च ॥ 

[दसेपूणमासवत्सेर ऽप्यञ्भिद्दोचमस््येव | 

(घ) ताभ्यां संवत्सरमित्यस्मिन् पक्षे कमान्तराभ वत् * भगिुप्यर्था 
भित्र तु कत॑म्यमेव ॥ 

[आधानात्परं शास्यायनिपक्षे निव्यस्थैवेत यकधारणदेतुः] 

उत्तरस्य -ग्रबत्तिः--नित्योपदेशपरकरणत्वत् भवःवकतेग्य- 
त्वाच्च ॥ | 

[फटवतां प्रवृत्तिपदाथः। 

ततः फर-दीनाम्--यथाकामं प्रयोग : | 
[अन्न सोमपदुह्यास्यायनिप से] 

चतुद॑शे-ग्रिषु- तरयोदशरात्रमहतवासा एत्यस्मिन्. प अनर. 
वेत्यजलाभिषु ॥ 

[उत्सगीथत्वफलम्] 

अजस्रोत्सगोत्वा्च--दश्यभीनुतखजतीति । आपस्सोमपश्वो- 
6 विंृतित्वम् ॥ 

(1 त 1 11) 

1 तरत्र-घ. ङ, 1, तरत्तर-ख. ग. 77. ? पषोवपरिद्यस्यवे-ख. 

ग. 1. पशोः नियस्येव ङः. 77, भ त्वात्-घ. + जुाथथमि-घ, 5 विक 
ह्पत्वम् , | 
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(भा) घयवसान्--यवसेन घुप्रीतान् । ` यथाऽज्यात् कारयेत् 

छुषिसिद्धये बरीवदोन् एवमेवाभीन् सुप्रीतान् हव्यवाहनाय कारयतीति 

लिङ्गात् नालयन्तल्यागः। पुनश्च निव्यस्सामः पश्वा । उपदेशस्त्यागः 

आत्यन्तिके इति॥ 

भरातर्होमे ° इत्वाऽनसरोत्सगेः॥ 

[सूयवसानित्यादिद छान्तस्य भ्ररकृतोपयोगः] 

(वु) मूयवसान्-नात्यन्तत्यागः--मक्षणेन 3 प्रीतब्छवि. 

पनं यथा कर्षणा एवमजक्लहोमेन सुप्रीताभीनां त्यागात् कमां 

पुनः कतेव्यानि , तदाह- 
[नित्याधिकाराचिद्टोजनिचत्तिहेतः रश्चाथस्यानिचत्तिः। 
पुनश्च नित्यस्सोमः पश्ुबो--कतेव्यः, आधानं कृत्वा 

पूवीम्यां नित्याधिकारासिद्धेः अभिहोत्रकायंस्य तरयोदशचरात्रहोमेनैव 

सिद्धलात् नाभनिोत्रहोमः । पुनश्च नित्यस्सोमः पवति द्वयोनित्य- 

योरुपादानात् “नित्याधिकाराभिहोत्रहोमनिदृततिः । अभिगुपयथमश्ि- 

होत्रं कतैव्यमेवाभिहोत्रे कृते ॥ 
[उपदेश्ापक्षे दष्टान्तायुगुण्यम् 

उपदेश्ष-त्यन्तिक इति--यथा सुयवसानित्येतदथेवादमात्र- 

म्ति ॥ 
[अजसरोत्सगस्वरूपम् ; अजस्नविधिखामप्रकार्। 

प्रात-त्समै इति--अनस्षसभािरिति । त्रयोदश्चरात्रमहत- 

वासा इस्येतदप्यजस्लभविधानं पूर्वेण समानघमेत्वात् । अत ˆ एवेतेष्वभि- 

स्विति भाष्यकारेणोक्तम् ॥ 

1 प्रास्यात्-ख, ग. 2 इत्वा-क. ग. घ. 3 सुप्रीत-घ. «+ निद्या 

मिहोत्र, 5 विधाज्कम्घ. ८ भत एव तेष्व -घ. 
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(घ) यथा सुयवसान् कृत्वा प्राज्यात्ताटक्तदिति शाय्या- 
यानित्राह्मणं मवति ॥ ३॥ ३ ॥ ११०४॥। 

` [अयोदशराजादुत्तरं कम तत्राभ्चिः अश्चघुत्स्गे मातिभेदश्च) 
(भा) उत्तरस्य सोमस्य 2 पशो्वा नित्यस्यैव प्रवृत्तिः । ततः 
फ़रुवतामाग्रयणादानाम् । चतुदशेऽहनि सोमः प्युर्वा तेष्वेवाजसा- 
भिषु। जजज्ञोत्सगाथेश्त्वाच्च ॥ 

[दसौपूणमास्वत्सरेऽप्यभ्निदोत्रमस्त्येचर] 

(क) ताभ्यां संवत्सरमित्यस्मिन् पक्षे कमान्तराभावत् + अभिगुप्तयथा- 
भरिहोत्र तु कतेन्यमेव ॥ 

[आधानात्परं शास्वायनिपक्ष निल्यस्यैवेर्थवधारणदेतुः) 
उत्तरस्य-प्रवृत्तिः--नित्योपदेशप्रकरणत्वात् अवरयकतंग्य- 

त्वाच्च | 

[फलवतां प्रकृति पदाथः; 

ततः फर-दीनामू्--यथाकाम प्रयोगः । 
[अत्र सोमपशुह्स्यायनिपक्षे | 

चतुदेशे-ग्रिषु-- त्रयोदशरात्रमहतवासा इत्यम्मिन् पक्षे अत्र. 
वेत्यज्लामिषु ॥ 

[उत्सगौथेत्वफलम्, 

अजस्रोत्सगांथत्वाश्च--दक्भीनुत्जतीति । अतस्सोमपशवो- 
5 वि्ृतित्वम् ॥ 

1 8 श) 

1 तरत्र-ध. ऊ. 1, तरत्तर-ख. ग. 17. 2 प्ोर्वामिलयस्यव-ख. 
ग. 1. पोः निलस्येव ङ. {7. $ त्वात्-ध्र, 4 गुप्तथ्थाभि-ध, 5 विक 
ह्पत्वम् , 
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(भा) उभयत्र सारस्वतान्वारम्भर्णीया चतुर्होतारोऽन्वाषानं च पोरण- 
मास्यामेव कर्तव्यम् । प्रधानकारासक्तेः ॥ 

[सारस्वतहोमादेः पौणमासीकरतैग्यतासमथनम् ] 

(ब्र) सारस्वता-कतेव्यम्-सासक्तेः--अस्याथः- सारस्वतहोमयो 
स्तावत् दशपूणमासावारुममान एतौ होमौ परस्ताज्ञुहुयादिति दशै 
पूणेमासारम्भसंयोगः । अन्वारम्भणीयायाश्च शाखान्तरे ' आरप्स्यमान- 
पदसममभिव्याहरात् । अस्माकं च सारस्वतहोमानन्तरं आभाविष्णव- 
मेकादशचकपारुं पुरस्तानिवैपेदित्यादिनाऽऽरम्भसयोगः । चतुर्होतुरपि 
दशेपूणमासावारुममानः चतुर्होतारं मनसाऽनु्रत्येव्यारम्भसंयोगः । 
अतस्लयाणामपि द्चेपूणमासारम्भाथेता । तथा आहवनीये सग्रहं इत्वा 
दशपूणमासावारभते इति । अथक्ब्दप्रथोगाप्रयागात् चतुर्होतरदशे- 
पूणमासमेरेकप्रयोगस्वामावात् आहवनीयमेदात् बहि ःपयोज्याश्चतुर्ोत- 

पमन्ता॒दरापूणमासयोरूपकारकाः दशपूणिमात्ताधिकारिपुरुषस्य 
योग्यतापादनद्भारेण । अत एव सर्वदशेपूणैमासोपकारकल्वात्सङ्कदेवादौ 
कतेव्याः सक्खत्संस्कृतस्य पुनस्सस्कारानयेक्षणात् ॥ 

[दीक्षादिरपि पुरुषसस्कारस्यसकरृदेवसोमादोककव्यतापत्तिपरिहारो 
ननु दीक्षादीनामपि पुरुषसंस्कारत्वात् सक्कदेव प्रथमसोमादौ 

कतेव्यता स्यात्? न, द्विषा हि पुरुषसंस्काराः | तत्र प्रयोगाङ्ग- 
कतरेसस्काराः केचित् ते प्रतिप्रयोगमावतिन्त, ये प्रयोगाभ्यन्ते 
विधीयन्ते । अधिकारिसस्काराः केचित् ते . सक्कदेवादौ क्रियन्ते 
ये बहिः प्रयोगाञ्चोचन्ते ; तस्मात्सारस्वतादीनां दरैपूणंमासपिकार- 
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(भा) उपदेशो हिरण्यकेशिमतिश्च सारस्वतान्वारम्भणीये चतुरदस्याम् 
पौणेमास्यां चतुर्होताऽन्वाधानं च तस्य प्रातःकाठनियमात् ॥ 

(घृ) कत्वात् कालन्तरानुपदेशाच प्रथमपौणमास्यां पञ्चददयामेव 
कतेयाः । पुनः पुनः प्रणीतेऽग्नो कायैमेदात् । किं च अन्वारम्भणीया 
चतुरहत्रोः आरप्स्यमानपदसमभिप्याहराद्यतनविभक्तियोगात् पीणेमास- 
समानाहस्सम्बन्धावगमाच्च पश्चदर्यामेव प्रयोगः । तथा सार 
होमो इलाऽन्वारम्भणीथामित्यानन्तयीवगतेः तावपि पञ्चद. 
अतश्वतुर्होतरनतेरयोग्यसे सिद्धेऽनन्तरमन्वाधानम् । असिः 
प्रथमपोणमास्याः प्रातरन्वाधानाभावेऽपि न विरोधः ॥ 

[सारस्वतान्वारम्भणीये चतुदैदयमिवेस्युपदेशमताशरयः) 

उपदेशो दिरण्यकेक्षि-कालनियमात्--पातरन्वादधातीति 
नियमात् चतुर्होदुश्वायतनविभक्तेयोगाच्च पञ्चदर्यां प्रातश्वतुर्होत्रादि । 
अन्वारम्भणीयायास्त्वद्यतनविभक्तियगेऽपि अन्वाधानस्य प्रातःकार- 
विरोधात् चतुदेश्यां सारस्वतान्वारम्भणीये । अलिन् पक्षे यदा 
चतुदैरयजल्पूरणी तदा अजसेष्वेव सारस्वतान्वारम्भणीये । यथा 
सोमाधाने अजस समास्थजुरादयः ॥ 

[सारस्वतहोमेन दरापूणमासकारबाधश्षङापार्हाये] 
ननु यदीष्टयादिवाक्यन इष्टिसामान्यादा्रयणादिवत् प्रकृते 

प्रातःकाटबाध एव स्यात्. । अदयतनविभक्तेश्वानुगृद्यत । दरीपणे 
मासावाङभमान एतौ होमाविति £ नैतत् ; इषिष्पश्वादीनां दशपणं 
मासतल्यप्राधान्यात् प्ङरृतिकारमध्ये विधिवच्च तैः कारोपरोषो 
यक्त; सारस्वतादीनां त॒ दशेपणमासयोखाज्गत्वात् तयोरनुपरोषेश्ना- 
मुष्ठियानीति । प्रधानं सगुणं कतं च्गान्यनष्ठीयन्ते । अद्यतनषिभक्तेश्च 
तत्सामीप्येऽप्युपपद्यते वतेमानसार्माप्ये वतेमानवदरेति ॥ 

1 त्रन्तनख. ग, > पदयूनां-घ. 3 धेनग्रयोक्तन्यानीति-घ. 
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(भा) उभयत्र सारसतान्वारम्भणीया चतुहोतारोऽन्वाधानं च पोर्ण- 
मास्यामेव कतैम्यम् । पधानकाखसक्तेः ॥ 

(न पि जोमय किक 

[सारस्वतदहोमादेः पौणमासीकर्तव्यतासमथनम् |] 

(बर) सारस्वता-कतेव्यम्-रासक्तेः--भस्याथः- सारस्वतदहोमयो- 
स्तावत् दशैपूणमास्तावार्ममान एतौ होमो पुरस्तालुहुयादिति दशे- 
पूणेमासारम्मसंयोगः । अन्वारम्मणीयायाश्च शाखान्तरे ` आरप्स्यमान- 
पदसममिव्याहरात् । अस्माकं च सारस्वतहोमानन्तरं आ्मविष्णव- 
मेकादशकपारं पुरस्तानिषैपेदित्यादिनाधऽऽरम्भसयोगः । चदुरहतुरपि 
दशेपूणेमासावारममानः चतुर्होतारं मनसाऽनुद्तयेत्यारम्भसंयोगः । 
अतक्याणामपि दरच॑पूणमासारम्मार्थेता । तथा आहवनीये सहं हुत्वा 
दसेपूणिमासावारमते इत्ति । अथशब्दप्रयोगाप्रयागात् चतुरहोत्रिदशे- 
पूणमासयेरेकप्रयोगत्वामावात् आहवनीयमेदात् बहिःप्रयोज्याश्चतुरहोत- 
पयैन्ता॒दरोपूणमासयोरुपकारकाः दशेपूणमासाधिकारिपुरुषस्य 
योग्यतापादनद्रीरेण । अत एव सबैदशेपूणैमासोपकारकल्वात्सङृदेवादैौ 
कतंभ्याः सङ्त्संस््ृतस्य पुनस्तस्कारानपेक्षणात् ॥ 

[दीक्षादेरपि पुरुषसस्कारस्यसङ्देवसोमादौककेव्यतापत्तिपरिहारौ] 
ननु दीक्षादीनामपि पुरुषसंस्कारत्वात् सक्रदेव प्रथमसोमादौ 

कतंन्यता स्यात्? न, द्विधा हि पुरुषसंस्काराः! तत्र प्रयोगाङ्ग- 
कवैसस्काराः केचित् ते प्रतिप्रयोगमावतेन्त, ये प्रयोगाभ्यन्तरे 
विधीयन्ते । अधिकारितस्काराः केचित् ते सङृदेवादौ क्रियन्ते 
ये बहिः प्रयोगाचोचन्ते ; तस्मात्मारस्वतादीनां दद्पूणमासपिकार- 
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(भा) उपदेश्लो हिरण्यकेशिमतिश्च सारस्वतान्वारम्भणीये चतुदेश्याम् 
पौणेमास्यां चतुर्होताऽन्वाधानं च तस्य प्रातःकारनियमात् ॥ 

(घृ) कत्वात् कारान्तरानुपदेशाच्च प्रथमपैणमास्थां पश्चदइयामेव 
कतेयाः । पुनः पुनः प्रणीतेऽो कायैभेदात् । किं च अन्वारम्भणीया 
चतुर्हत्रोः आरप्स्यमानपदसममिव्याहरादघतनविभक्तियोगात् पोणेमास- 
समानाहस्सम्बन्धावगमाच्र पश्चदर्यामेव प्रयोगः । तथा सार -, 
होमो इत्वाऽन्वारम्मणीयामिल्यानन्तयोवगतेः तावपि पश्व ` 
अतश्चतुर्हो न्तेरयोम्यस्े सिद्धेऽनन्तरमन्वाधानम् । अस्मिन् `. 
प्रथमपोणमास्याः प्रातरन्वाधानाभवेऽपि न विरोधः ॥ 

[सारस्वतान्वारम्भणीये चतुरदैश्यामिवेत्युपदेशमताशयः] 

उपदेशो दिरण्यकेशि-काठनियमात्--मातरन्वादधातीति 
नियमात् चतुर्होतुश्वायतनविभक्तेयोगाचच पञ्चदश्यां प्रातश्वतुर्होत्रादि । 
अन्वारम्भणीयायास्त्व्तनविभक्तियोगेऽपि अन्वाधानस्य प्रातःकार- 
विरोधात् चतुदैयां सारस्वतान्वारम्भणीये । अस्मिन् पक्षे यदा 
चतुरदै्यजन्तपूरणी तदा अजक्ेष्वेव सारस्वतान्वारम्भणीये । यथा 
सोमाधाने अजस्ञे संभास्यजुरादयः ॥ 

[सारस्वतदहोमेन दशपूण॑मासकारबाघधसङ्कापारेहारे] 
ननु यदीष्टयादिवक्यिन इष्टिसामान्यादाग्रयणादिवत् प्रकृतेः 

प्रातः कार्बाध एव स्यात् । अद्यतनविभक्तिश्वानुगृह्यत । दशेपृणे- 
मासावारुममान एतौ होमाविति नैतत् ; इष्टिश्श्चदीनां दश्पूणे- 
मासतुद्यप्राधान्यात् प्रकृतिकारूमध्ये विधिवच्च तैः कारोपरोषो 
युक्तः सारख्वतादीनां तु दशेपूणेमासयोखाङ्गत्वात् तयोरनुपरोषेश्ना- 
ुषठियानीति । प्रधानं सगुणं कतुं चङ्गन्यनुष्ठीयन्ते । अद्यतनविभक्तेश्च 
तत्सामीप्येऽप्युपपदयते वतेमानसार्माप्ये वतेमानवद्वेति ॥ 

1 चन्ते~ख. ग. 2 पशुनां-घ. 3 धनप्रयोक्तन्यानीति-घ. 
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(भा) उमयत्र सारसतान्वारम्भर्णीया चतुोतारोऽन्वाधानं च पोर्ण- 
मास्यामेव कतैन्यम् । प्रधानकारसक्तेः ॥ 
भिनगा मेमतिनयमुिनिनोिननोि मिमय पियोनिकनम्िः भणनेभ्कयेिमनिोभनेेभमोद्गयननभक 

[सारस्वतहोमादेः पौणमासीकर्तव्यतासमथनम्] 
(ढे) सारस्वता-कतेव्यमू-रासक्तेः--भस्याथः- सारस्वतदहोमयो- 
स्तावत् दशैपृणमासावारुममान एतौ होमौ पुरस्ताल्ृहुयादिति दशे- 
पूणेमासारम्मसंयोगः । अन्वारम्मणीयायाश्च शाखान्तरे ` भआरप्स्यमान- 
पदसमभिव्याहरात् । अस्माकं च सारस्वतहोमानन्तरं आभविष्णव- 
मेकादशकपारं पुरस्ताननिवेपेदित्यादिनाऽऽगम्भसयोगः । चतुर्होतुरपि 
दशोपूणेमासावारभमानः चतुर्होतारं मनसाऽनु्त्यत्यारम्भसंयोगः । 
अतस्रयाणामपि दशेपूणमासारम्भाथेता । तथा आहवनीये सग्रहं हला 
दरेपूणमासावारमते इति । अथशब्दपयेगयागात् चतुर्होवरदशचै- 
पूणेमासयेोरेकमयोगत्वामावात् आहवनीयभेदात् वहिःप्रयोज्याश्चतुर्होतू- 
पन्ता दर्पूणमासयोरूपकारकाः दशेपूणमासाधिकारिपुरुषस्य 
योग्यतापादनद्रीरेण । अत एव स्ैदश्ेपूणेमासोपकारकलात्सङ्कदेवादौ 
कतव्याः सङ्कत्संस्छृतस्य पुनस्तस्कारानयपेक्षणात् ॥ 

[दीक्षदिरपि पुरुषसस्कारस्यसर्देवसोमादोकर्षव्यतापत्तिपरिहारौ] 
ननु दीक्षादीनामपि पृरुषसंस्कारत्वात् सङ्ृदेव प्रथमसोमादौ 

कतेन्यता स्यात्? न, द्विषा हि पुरुषसंस्काराः | तत्र प्रयोगाङ्ग- 
कवृसस्काराः केचित् ते प्रतिषयेोगमावतिन्त, ये प्रयोगाभ्यन्तरे 
विधीयन्ते । अधिकारिसस्काराः केचित् ते सङृदेवादौ क्रियन्ते 
ये बहिः प्रयोगाजोघन्ते ; तस्मात्सारस्वतादीनां दरैपू्णमासपिकार- 
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(भा) उप्देलो दिरण्यकेिमतिश्च सारस्वतान्वारम्भणीये चतुदेश्याम् 

पौणमास्यां चतुर्होताऽन्वाधानं च तस्य ॒प्रा्ःकाकनियमात् ॥ 

(ब) कत्वात् कालान्तरानुपदेशा्च प्रथमयैणिमास्यां पञ्चदर्यामेव 

कतया: । पुनः पुनः प्रणीतेऽमो काथेभेदात् । किं च अन्वारम्भणीया 

चतु्हत्रोः आरप्स्यमानपदसममिग्याहरादतनविभक्तियोगात् पणेमास- 

समानाहस्सम्बन्धावगमाच पश्चददयामेव प्रयोगः । तथा सारः 

होमो हत्वाऽन्वारम्मणीयामित्यानन्तयोवगतेः तावपि प्श्चदः ` 
अतश्वतुरटोश्व्रनतर्योग्यसवे सिद्धेऽनन्तरमन्वाधानम् । अस्मिन् 

प्रथमपौणमास्याः प्रातरन्वाधानाभविऽपि न विरोधः ॥ 
[सारस्वतान्वारम्भणीये चतुदैदयामेवस्युपदेशमताशयः,। 

उपदेशो दहिरण्यकेशि-कालनियमात्--प्रातरन्वादधातीति 

नियमात् चतुरहोतुश्चायतनविभक्तियोगाचच पञ्चददयां प्रातश्चतुर्हौत्रादि । 

अन्वारम्मणीयायास्व्तनविभक्तियोगेऽपि अन्वाधानस्य प्रातःकाक- 
विरोधात् चतुदद्यां सारप्वतान्वारम्भणीये । अस्मिन् पक्षे यदा 
चतुर्यजक्तपूरणी तदा अजजनष्वेव सारस्वतान्वारम्भणीये । यथा 

सोमाधाने अजस्ते संभास्यजुरादयः॥ 

[सारस्वतदोमेन दशपूर्णमासकालबाघशङ्कापारहाये] 

ननु यदीष्टयादिवाक्येन इष्टिसामान्यादाम्रयणादिवत् रक्ते; 

भरातः कारुबाध एव स्यात् । जतनविभक्तिश्चानुगरृह्त । दशेपृणे- 
मासावारममान एतौ होमाविति १ नैतत् ; इ्टिश्वादीनां दशपृणै- 
मासतुख्यप्राधान्यात् भङ्ृतिकारमध्ये विधिरु तेः कारोपरोषो 

युक्तः सारस्वतादीनां तु दशेपूणमासयोखाज्गत्वात् तथोरुपरोषे ना- 
नु्ठयानीति । प्रधानं सगुणं कर्तं श्गन्यनुषठीयन्ते । अचतनविभाक्तेश्च 
तत्सामीष्येऽप्युपपयते वतेमानसार्माप्ये वतेमानवद्धेति ॥ 

1 ्रन्ते~ख. ग. > पर्ुनां-घ. > धेनप्रयोक्तन्यानीति-घ. 
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(घ) पूर्णा पश्वाचत्ते देवा अदधुरिति * सारस्वतो 
होमौ इत्वाऽन्वारम्भणीयामि्ि निर्वपति ॥४।।४॥ 
|| ११०५ ॥ 

(सू) आग्रविष्णवमेकादशपाल* सरस्वत्यै चरं 
सरस्वते द्वादशकपालम् ॥ ५।५। ११०६॥ 

(घ). अग्रये मभिनेऽष्टाकपारं यः कामयेत भम्यन्ा- 
दस्स्यामिति ॥ ६।६॥ ११०७।, 

(घ) नित्यवदेके समामनन्ति नानातन्त्रमकफे 
॥ ७।।५७॥ ११०८ ॥ 

(घ्र) तस्वदिश्वा सुभग सोमगान्यग्ने षयन्ति वनिनो 
न चयाः । श्रष्टीरथिवांजो वषत दिवो “वृष्टि 

, 1 एवं प्रासङ्गिकौ कर्मेणामारम्भवरिकल्मावुक्तवा प्रकृतमेव आरम्भप्रकारमनु- 
सरति ;-- 

अन्वारभ्यतेऽनयेत्यन्वारम्भर्णाय्रा । स। च दशपृणंमासारम्भविरेषः । तथा 
सारस्वतौ हेमौ ददेपूरणमासवारममाण इति परत्यत्रग्रणामान्रानात् । दरोपूणमास- 
योश्च पूणैमासः पूवे इति स्थास्यति । तेन संस्थिते सेष्टकेऽभ्नधाधेगे या अनन्तरा- 
पौणमासी तस्यां सारस्वतौ हुत्वा अन्वारम्भणीयां निर्भवेत् । पूर्वस्य पर्वण ओंपवेसभ्येऽ- 
हनीतिसत्याषाढः । प्रातरन्वाधानं पौणमासस्यमाबाधीदिति तस्याभिघ्राय्रः बोधाय- 
नस्तु सारस्वतादि पौणमासान्तं सवंमपि यजनीयेऽहनि विकलत्पित्तवान् । तरथा ;-- 
सर्ममेवेतदिष्टयहनि कुयाित्योपमन्यवीपुत्रः ' इति । अत्र सारस्वतयुगलस्य अन्वा- 
रम्भणीय्ायाथ उभयोरपि दश्ेपृणमासारम्भेण निमित्तेन मरवतंमानथोः स्वतच्रत्वात् 
परथगम्नेः प्रणयनभिष्यते । न चाद्यपोणमासिन समानाम्नी मवतः सवैप्रयोगाद्धित्वात् । 
तत्र च लिङ्गम् ‹ पञ्चहोतृविश्वानरपाओन्याभ्यां प्रथक् वैश्वदेवप्रणयनादुवादः । यथा 
ˆ पञ्बन्धवद्वाहैपत्यादप्निं प्रणयन्निति । किं च यान्यत्र कतुश्षरीरान्त्मतान्यङ्गगनि 
तेषामेवाङ्धिना समानाभित्वमिष्टं न तु बहिस्तच्रवतिनामपि । यथा प्पशवः सं।ता- 
मण्युदवसानीयासम्भारयजषि सावित्राणीत्यादीनाम् ! अत एव पश्लौ आप्रतरैष्ण- 
वान्ते अप्नः त्यागं सिद्धं छृत्वा वक्ष्यति ' धारयत्याहवनीयम् ` इति । तस्मात् सिद्धं 
एथग्रीन्येव सारस्वतादानीति (र). > सारस्वतौ हुत्वा, 3 नित्यस्य काम्यस्य 
च नानातन्त्रतविकत्यः (द). ^ वृणि-ख, 
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(सू) रील्यो रीतिरपाम्। त्वं भगो न आहि ` रलमिषे 
परिज्मेव क्षयसि दस्मवचीः। अग्ने मित्रो न "बृहत 
ऋतस्यासि क्षत्ता वामस्य दवभूरेरिति याज्यानु- 
वाक्ये ॥ ८।॥ ८ | ११०९॥ 

त्रयो विशा खण्डिका ॥ 

[सारस्वतदोममन्ञान्तरे | 

(भा) निवेशनी अ्भीषोमावित्यतावपि रभ्येते सारस्वतो ॥ 

[पाटक्रमवतेमाननिर्दैशादिफर्विवरणम। 

(र) दरपणमासावारप्स्यमानश्रतुदातारं मनसा 5 नुदरस्याहवनीये 

सहे हुत्वा इत्यत्र पाठक्रमोऽतनविभाकतेः क्तवाप्रस्ययोऽथराब्दश्चामी 

किमथीः १ उच्यते-पाटक्रमेोन्वारम्भणीयादशपृणमासयोः चतुर्दोतु- 

मध्यपाताथैः । यथा सारस्वतादीनामारम्भाथेलाविरेऽपि पाठक्रमात् 
सारस्वतहोमोत्तरकारुत्वमन्वारम्भणीयायाः । अद्यतनविभक्तया दशे 
पूणेमाससमानाहःकतेव्यता क्तप्रत्ययेन समानकवरेकता ॥ 

[इत्वति क्ताथेस्वारस्य विव्ररणम | 
अनेन प्रवसन् करे विहाराभिमुखो याजमानं जपतीति 

यजमानप्रवासिऽपि पुत्रादिमिदैरपूणेमाानुषानं प्राप्त प्रथमे प्रयोगे 

निषिध्यते । प्रवास्निमित्ता ब्रातपती तु वरतापायनादृध्वेम् । अथशचन्दो- 
उथेकृत्यप्रतिषेधाथेः ॥ 

[सारस्वतदोममन्त्रान्तत्वोपपत्तिः। 

निवेश्लनी-स्वतो- विकल्पेन तयोरपि मन्त्रपटे पटित्त- 
वात् पाठानथेक्यं माभूदिति 

1 रथ-ख. 2 मेगिन इति शेषः (र्) 
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[दशैपृणेमाससङ्कस्पप्रकारः| 

(भा) दर्चपूरणमासावारप्स्ये ताभ्यां यावज्जीवं यक्ष्ये स्वगे ' लोकमवामर- 

वानीति सङ्कस्पः ॥ 
[सारस्वतादिटोमष्वभिविङषः) 

ततः सारस्वतान्वारम्मणीया चतुर्होतारः । पुनम्पुनः प्रणीतेऽप्नो 

त पोणमासार्थे । सवेश्रयोगाङ्खतात् ॥ 
[पक्षद्वयसाधारणोऽथः ; विभक्तयश्च | 

नानातन्त्रेऽपि मिनि मिशुनो गावो दक्षिणा जयाश्च | भये 
भगिने अमे मगिच् अथि भगिनं °अ्ेभगिनः असिमंगीदं उक्ते 
याज्यानुवाक्ये ॥ 

(बर) सारस्वतह्योमयोः पृरस्तात्-- 
 [अधिकारिविरशेय सङ्कल्पचैलश्चण्यस् ] 

दृशेपूणे-सङ्कसयः--न भ॒क्षः फरनिरदेशः । सवैदशपूणे- 
भासाथेस्सङ्करपः ॥ 

[सारस्वतदिस्सङ्कस्पपूवकालत्व पक्षोऽपि 

ततस्सार-ङ्गत्वात्--सरवोपकारकल्वादिव्य्थः । परस्तदिव 
वा दशीपूरणमाससङ्कल्पात् सारस्वतादीनि यक्षयमाणोपस्यशेनवत् । ततः 
परं दर्शपूर्णमासयोः साधिकारस्सङ्कदपः । यदि ४ कामः ततः. पोणमासी- 
मात्रसङ्ृर्पः ॥ 

[माष्यदरितदक्षिणा जया परतिप्रयागम्। 

नानात-जयाश्च--सर्बकरंणार्थतादक्षिणायाः विभागानुपदे- 
शाच्च प्रतिप्रयोगं मिथुनौ गावो दक्षिणा जयहोमश्च ॥ 
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(सू) चित्तं च वित्तिशेति ` पुरस्तात् स्ि्कृतो 
जयान् जुद्ोति ॥ १।॥ १॥ १११०॥ 

(सू) चित्ताय स्वाहा चिच्ये स्वाहेत्येकं समामनन्ति 
॥ २॥ २॥ ११११॥ 

[जयेषु विभक्तिविकस्पः] 

(भा) चित्ताय स्वाहा चित्तयै स्वाहाऽऽकूताय स्वहिति त, 
विभक्तया स्वै होमाः ॥ 

(सू) प्रजापतिजेयानिति त्रयोदशीम् ॥ ३.३ ॥ 
॥ १११२॥ 

[कचिच्छुतेव विभक्तिः] 

(भा) अविकृता त्रयोदशी । ° एवमुत्तरा ॥ 

| [कामनाविदोषे चतुर्दशी) 

(स्) अग्ने वरुद सह ओजः क्रममाणाय मेदाः 
अभिश्ास्तिकृतेऽनभिश्चस्तेन्यायास्ये जनताये 
रष्ठधायेति चतुर्दशीं यः कामयेत चिश्र जनतायां 
पो 1 1 0 7 त 1 

[अविक तपरिग्रहे देतुविवरणस् | 
ख) अविकृता अ्रयोदश्चीति- जयान् जुहोतीत्येतावता प्रजापति- 
जयानित्यस्य सिद्धौ प्रजापतिजेयानिति त्रयोदशषीमिति पुनरुपादानं 
चतुथ्यैन्तपक्षेऽप्यविक्ृता ` ्रयोदस्चीति दशेयितुम् ॥ 

एवसुत्तरा-- चतुदश्यप्यविङ्ृता । 
1 ॥ कि त त क त ए । 1 वि 1 

1 उपहोमकालादेव सिद्धः पुरस्तात् स्विष्टकृत इति पुनर्विधानं प्राङ्नारिषेभ्यो 
मा भूवन् प्राग्वा समिष्टयजुष इति (र). 2 प्रजापतिजयानिलयादेरेकमन्रत्वस्य ख्याप- 
नार्थं वचनम्; चतुध्यैन्तप्रयोगेऽप्यधिकारार्थं च (र). 3 तथोत्तरा-ग. 
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सू) स्यामिति चिन भवति शबरं ` त्वस्य खे 
" भवति ॥ ४॥ ४।॥ १११२॥ 

(भा) चित्रं--विस्मापनीयम् । जनानां समूहो जनता । समूहे 
आत्मानं विस्मापथितुमिच्छति । रबरु--चित्र--धित्रम्-- कुष्ठम् ॥ 

(सू) मिथुनौ गावौ दक्षिणा ॥५॥ ५॥ १११४॥ 
(भा) मिधुनौ-- पुमान् सीच॥ 
(स) सिद्धमिष्िस्संतिष्ठते । 8 ॥ ६ ॥ १११५॥। 
(स्) + दरोपूणेमासाषारष्स्यमानश्वु्दोतारं मनसाऽ 

बुदरुत्याहवनीये सग्रहं इत्वाऽ्थ दशपूर्णमासावा- 
रभते ॥७।।७। १११६॥ 

(र) समूृहे-भिच्छति- तस्य चदुदेशी । 
1 क क) 11 

1 यः क्रामयेत्त जनसमलेषु चित्र स्याम् ; अहहो अयर्माहदा इति तिंस्मयरनीय- 
स्स्यामिति स एतामाहृतिं जुहोति । स तु काममेव चित्रं भवति । दोषस्त्वन्यः 
शाब चित्रमस्य मुखे जायते तमिमं दोषमनुजानतेऽयं निधिरिति भावः (₹). 
2 जायते-क. ख. (रु). 3 सपु 1 भगिनस्तु नानातष्प्रे अन्वादार्यो दक्षिणा । 
तदितरण्यवाध्रकृखमिथुनान्नानात् (इ). ^ सारस्वतन्वारम्मणीयानामपि आरम्भा 
त्वाविशेषे ददोपृणमासावारण्स्यमान इत्र वचनं चतु्दोतूाणमासयोरथकत्येरप्य- 
व्यवायार्थमिति ्र्टव्यम् । दक्पूणमासावारभते इनि दशशव्दस्यासपाच्तरतवल्पू्- 
निपातः । प्रयेगस्तु परणमास्स्थव प्रथमं भवति । ‹ यद्पौणमासंौ पूरवामालभेत ° 
इति लिङ्गात् । प्रयोगव्रिधिषु तस्यैव प्रथमेदशश्च । यथा उदित अदिल्थे 
पौणेमास्या अप्रीषोमाभ्यामिति पैणमास्यमित्यादि । तथा अथेमौ दशशपूर्णमासी 
पोणमास्युपकम।मावास्या सस्थानित्येव जेाधायनः। तत्न चतुरोतुर्िप्रथतवं सार- 
स्वताभ्यां व्याख्यातम् । भारद्राजस्तु सर्वेषामेव चलुरहोलृणां ततस्तत्शषधिणोऽ- 

भिपथत्कव निषेधति ! तथा प्राणा वा एते य्रतुदोतारे यश्वतुहौवृन, हुत्वाऽ- 
भ्रिमपनयेद्यजमानस्य प्राणान् विच्छिन्धादिति विज्ञायते इति (स). 5 हृदं विवरणे 
पुस्तके न दर्यते-घ. ` 
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(घ) व्याहतिभिरहवीभ्यासादयेत्संवत्सरे पर्यागत 
एताभिरेवासादयेत् ॥ ८ ॥ ८ ॥ १११७॥ 

[व्याहतिभिरसादनमुभयौरपि) 

(भा) व्याह्तिभिरासादनं प्रथमायामेव पीणमास्याम् । पूर्णे च 
सवत्सरे दशपूणंमासो चातुमास्यान्यारममान इति श्रतेः अमावास्या- 
यामपीद्युपदेश्चः ॥ 

(स) 'अमावास्यायामादधानस्यैतत् । पौणेमास्यां 
तु पूेस्मिन् पर्वणि से सान्वारम्भणीयमाधान- 
मपत्रज्य ॥ ९॥ ९।॥ १११८ ॥ 

चतुर्विंशी खण्डिका ॥ 

[अजसखधारणाग्रवासादिनियमस्य आधानविरोषविषयत्वम् | 
(मा) अमावास्यायामादषानस्य कतैरेतद्कतम् ; यथाऽकला अह- 

तारण अप्रवासस्स्वयं होमो दानकमणां क्रमेण प्रयोग इति ॥ 

[पकमन््कासदनदेत 

(ब) व्याहातिभिः-त्युपदेशः--उभयोरेकफरूत्वात् । 
[पतद्धतपदेन ग्राह्यविरोषनिणयो पपत्तेः. 

असावास्यायां-प्रयौग इति-अयमभिप्रायः-अभिहीत्र- 
दशैपूणेमासयोः सवांघानेष्वाविरोषेण यावञ्जीवकतन्यतवात् अभावास्याया- 
मेवेति विशेषनियमानुपपत्तः भाधनिष्टयुत्तरभाविनां सारस्वतहोमा- 
सपुरस्तात्तनानां अजक्लादीनां अमावास्यायामादधान्येतदिति एतच्छब्देन 
निर्देश ङ्त्व नियमः क्रियते । अभिहोत्रविषयत्वादजस्षधारणस्य 
तस्मसङ्गेन नित्याधिकारदशेपूणेमासावष्युक्क इदानीं च्रतनियम उच्यते 
समावास्यायामादधानश्स्येति ॥ 

1 अथामाषा-क, २ स्येति श्चत्याम्-ख. ग. 
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[मतान्तरे तिथ्याघानयोः प्द्येकधमे उभयधमेश्च] 

(भा) अन्ये ताहुः -- अमावस्यायामादषानस्य पवमानहविषां 
सवत्सरादयो विधयः । पोणमास्यां तु सेष्टरपवगंः । सवैमन्यदुभयत्र | 

[भाधघानचिन्नेषेषु तदभावः 

पुरषषमेत्वाच्च प्रायाश्चित्ता'धाने न क्रियन्ते । अथिहीत्राश््त- 
| सोमाधानिऽपि न 

सोमादुततरकारुं प्रवृत्तेऽपिहोत्रे द्वादशषहादीनि न क्रियेरन् ॥ 

[से््पवगस्य मानसिद्धना, 

(बृ; अन्ये त्वाहुः-अमा-रपवमेः--से्ेशधानस्यापवरगो वचनात्। 
[उभयत्रेत्यस्यान्यपश्षतः) 

सरव॑मन्यदुभयन्न --आधनि । ` अजक्लादी्यषोऽन्येषां पक्षः । 
[अजस्नाभ्निदेत्रनियमष्रेरनुषएठाननव्यावृसतिहेतुः अनचुष्ठानस्थलानि च] 

पुरुषध-क्रियन्ते-- एतेषां रोषिविशषनिरूपणं करियते-- 
अजक्लधारणाहितिघारणादीनां पृरषधर्मत्वात् अमावास्यायामादषानस्ये- 
तदिति पृरुषप्रधानर्निरदेशादाहिताभिषमेस्वात् आधानाङ्गत्वामावात् 
प्रायशचित्तापाने अजक्लादीनि न् क्रियन्ते पुनराधान पुनराधेयं "च ॥ 

[अथिश्टोन्नाङ्गत्व्टतुः| 

अग्िहोत्राङ्गत्व इति--अथिदीत्रारम्भसंनिषानात् अभि. 
हेत्राङ्गले सति ॥ 

[सोमाधने तदभावदेवुः) 
सोमाषनि-- 
सोमादु्तरकारं-येरन्--परमग्रकृताधानसतनिधानात् । 
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(भा) आधानाङ्गलवेऽपि पुनराधाने पुनराधेये च । अतः कतनियमात् 
रत्या कतरसयोगात् । ते स्वमावास्याघान एव ` मवन्ति वचनात् ॥ 

[नक्ष्नाघानेऽपि पृषर्घ॑त्] 
नक्षत्राधान च एवं ° मवति श्चत्यन्तरात् । अवाग्यत्राजल्षा- 

स्सम्भवन्ति पोणेमास्याः ॥ 
[परोणमास्याघानविक्ेषध्ः 

पौणेमास्याघाने त् नेव › भवति अपवृज्येति वचनात् | 

[आाधानङ्गत्वे इति भाष्यभावः तद्नौचित्य च] 

(वु) आधानाङ्ग-धेये चेति--पुनराधान ईति अस्मयाधेयमित्या- 
ठेखन इत्यािन् पक्षे । पुनराषेय इत्यादमरथ्य इति पक्षे। उभयं 
चेतन्नोपपयते पुरुषधमेत्वात् ॥ 

[समावास्याधने प्रथम एव ते इत्यञ्नोपपत्तिः। 

अतः कर्वै-वचनात्--अजलघारणाहितवारणादीनां सामथ्यात् 
पुरुषधमेत्वात् अमावास्यायामाधानस्येति च पुरूषप्राधान्यावगतिश्चुत्या 
कैसयोगात् सअ।धानाथिदोत्राङ्गत्वामावात् अमावास्याषनि नैमित्तिका 
पुरुषाथांः अजस्रादयः प्रथमाघान एव कतेन्याः ॥ 

[पौणेमासीनक्चजाधानयोर्विेषोपपत्तिः| 

नक्षत्रधानेऽन्येति बचनात्--आाषनिष्टिभिरभिसिद्धौ । सार 
स्वत्ताहामादीनां अथायाथायार्थ प्रणयतीति सर्वेषां प्रणयनप्रयोजकल्वा- 
दाधानेष्टयन्तेऽभिरपवेऽ्यः त्याज्यः । अत एव सेष्टेति पृथगिष्टेसाहित्य- 
मात्रभुक्तम् । तस्मात् प्रथकप्रथक्पणयनस्य कतेव्यसवात् अजक्षवारणा 
यनुपपत्तिः। नक्षत्राघाने तु पोणेमास्याः प्रागजसकाकसंमवे अजस- 
धारणादीनि ॥ 

1 एव न भवम्ति-क, डः. 2 भवन्ति-ख.गघ. ४ भवन्ति 

ग्. ङ. 
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[सवांघानसाधारणार्थः करपकारमतिभेदश्च 

(मा) ` यत्राधानकर्ठुतं नोपदिष्टम् कर्माङ्गत्वेन चोधते यथा दशोता- 

उ्याहृत्यासादनं सारस्वतान्वारम्भणीया चतुददौतार इति तत्सवेस्याप्या- 

धानस्य भवति । नामावास्यायामेव कममाङ्गस्वात् । अजकः काल्याय- 

नाश्वलयनाभ्यामविरेषेणोक्ताः । आषानावद्रादशरात्रमजल्ला इति ॥ 

[आधानेषूपक्रमभदाः मतान्तस्म् उपदेशमतं च] 

पोणीमास्याधाने पोणमास्याः पूरवसुपक्रमः सर्वैकर्मभ्यः मध्येऽभि- 
होत्रहोमः । भमावास्याषानि नक्षत्राधाने ‡ च अभ्िष्टोत्रहोमः पूवः । 

[थापा 
0 

(बर) यत्राधान-स्यभीवति- उत्तरकारं कमैकारे । 

अजस्राः-णोक्ताः नामावास्यायमाधान एव । 

आधानाद्या-जसखा इति--तस्मिन् पक्ष ॒पौर्णमास्याघानेऽपि 

भवति ॥ 
पौणमा-मेम्यः--साधिकरेभ्यः। 

[मध्येधिददोदोम इत्यस्य विचरणं द्वेधा] 

मधभ्ये-होम इति--पोणमास्याः । आहिताभित्वे ति पोणे- 

मासीमध्येऽप्यभनिहात्रहोमकाडे प्रासे तदधिकारात् । तेन दथपूरण॑मास- 

भ्यामिषटर सोमेन यजञेतेतिवर्दविकारक्रमनेषनाभावात् । एवमन्यत्र 

विप्रकान्ते तन्त्रे इति न्यायेन पौणीमासीमध्येऽप्यभिहोत्रहोमः । पोणमा- 
स्यर्थेऽो । दश्चहोता च, नित्याधिकाराभिशत्रस्य प्रणयनाङ्गरोपेनाऽपि 
यथाशक्ति कतन्यलात् पौणैमास्याघामे प्रातःकालमावेऽपि अन्व 
घानवत् ॥ 

मे तोय रथ मोनिनेि ननि ककि नाम 8 ष, + कि निनि 8 1 

+ यत्तवाधान. 2 लेनाभि-ङ्, 
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(भा) । ऋतवादीनामति कमे सोमपृवेतवम् । केचिदमावास्यायामाधानस्ये- 
तद्िहोत्रपुवेसवं " मवतीत्याहुः । ° पूर्वं पव चतुदंशीद्युपदे शः ॥ 

(घर) अथवा ° मध्येऽञिहोन्रहयोम इत्यस्याभिप्रायान्तरम्--आधाना - 
नन्तरं अभिषु सिद्धेषु अथनहोत्राकरणे चतुरानमहयमानोभिर्खकिकस्सं- 
पयत इति श्रतेः अभिसरक्षणस्याप्य्िहोत्रकायैत्वात् तदये मध्येऽपि 
होमः कार्यो दशहोता च । प्रतिप्पराहे पुनर्नित्या्िकाराभिदहोत्र- 

सकद्पं कृत्वा दशहोत्रादि । नक्षत्राधानादावम्निहोत्रपूवकलतवात् न९%- 

धिकाराभिरक्षणकायद्वयसाधनस्य होमस्येकंरूपत्वात् सत्रेण सक< ९ 

 हानादि । पौर्णमास्याघनिऽपि “+ उपरितिनहोमेषु कोरवद्वयाथं त 

णानुष्ठानम् ॥ 
[कत्वादीनामिनि बहवचनोपपत्तिः| 

ऋत्वादीना - पूर्वत्वम् -- ऋलुनक्षत्राणामवान्तरदीक्षाश्रयणेन 
बहुवचनम् । न पनः पर्वणा स्ट । सामाघानेऽति तस्वादरणीय- 

त्वात् ॥ 
[केचिदित्याद्क्तमतस्याङयः] 

केचिदमा--दाहुः--ममावास्याघाने इष्टिसोमपूवेत्वामावादधि- 

होतरस्य प्राप्तकाललात् अभिहोत्रमायणा यज्ञा इति शरतेरभिहोत्रपुषेल- 
मात्रमनेन सूत्रेणोच्यते इति । नक्षत्राघाने च वचनान्तरात् । अन्यस्स- 

वत्र । ̀ आश्वरायनमतात्तु भागपि सोमेनेक इति वचनादषिनानन्तरं 
अथिहोत्रारम्मं कृत्वा इष्टेः प्रक् सोमारम्भः ॥ 

[पर्वरशाब्दस्य चतुदरैश्षीपरत्वोपपत्तिः| 

ूर्व-देशचः-साकमेषेषु दशनात् । प्रातरन्वाधानापपत््यां च 
पर्वशब्दश्चतुरददयां रक्षणया वतत इति ॥ 

[क 2 1 ४ । 

1 मवगीदतावदाहुः-घ. य पूर्वपव-ङ. > मध्येप्यभनि-का. “उपरि 

मेषु, 5 पपत्त्यथम्-ध, 

3860004, ९01, 1 38 



594 ्ीरामामिविदुत्तिसदितभू्स्वामिभाष्यभूषिते [खं. २५, < . १५. 

(घ्र) ` श्वोमूते पौ्णैमासेन यजते । १॥ १० ॥ 

|॥ १११९ ॥ | 

1 यदेतत् महाध्रकरणेन आधानाद्धिज्काटं दशपूणमासारम्भणसुक्तम् ; यथा 

पक्षे पावमान्यादीनामिष्टीनासुत्षः ! संस्थिता इषु आगामिपौणमास्यामन्वा- 

रम्भणीया ततः प्रूणमास्तयाग इति ; तदमावास्याय्ामःद्घानस्य । पूणेमास्यां तु 

आदधानस्य सद्य एव स्देष्टिभिरन्वारम्भणीयया च अग्नथाघेयमपव्रज्य तदानी - 

मेवाभ्रीनन्वाधाय श्वोभूते पौर्ममसिन यजते । पूर्वं पर्वौत पणेमास्यत्रोच्यते न तु 

चलर्दशी । अन्यथा अमावास्यायां पौणैमास्यां वाभेय इनेन श्वोभूते पौम॑मसिन 

अजत इत्यनेन च विरोधात्। चलुदैद्येव वा पूर पव चातुमस्मिपु तथा दर्च॑नात् | 

न च पौणैमास्यामायेय इत्यनेन विरोधः तस्व ध्रकारविधित्वात् । पृणमासेन यजत 

इत्यस्थच यष्ट मरतिषयत इत्यथः । यथोक्ते दिरण्यकेशिना ` पीणमस्यास्त पूवस्य 

पर्वणः ओपवसभ्येऽहनि अभ्नीनाधाय्र सेष्रधपत्रज्य तदानीमेव चतुदत्रं॑सारस्वता- 

बारमणीयाश कुरते खवोमृते पौणमासी ग्रजत ` इति । यत्त॒ अन्यत्तरामि्यत्रा- 

रम्भां दश्ोत्रादि द्वादशा्यते च तत्र्वमुमयत्रैव मवति अविरेप्रान् । अन्मे तु 

व्याचक्षते ;--यदेतत् दाददाहब्तं तत्. अमवास्याथामादधानस्य न चु पपमास्मा- 

भिति; तदयुक्तम्; महाभ्रकरणमध्यगतस्य अनन्तरस्य च तस्य एकस्य एतच्छ- 

ब्देन निष्ठृष्ण पराग्रष्टुमरक्यत्वात् । तथा इटथपव्यविदिष्रदरोपूणमासारम्मविषा- 

यिनि उत्तरवाक्ये तु शब्देन त्स्रतियोगिन एव प्रकारस्य अनन्तरक्तस्थ स्यान 

यत्वा \ ग्यक्तष्तं चेतत् हिरण्यकरेशिना तेन हिं एवमेव पवमान्ाविसतकषौदि 

दक्षपूणमासारम्मान्तं कर्म द्रादसाहव्रतवजमाभ्वयेवक्राण्डेऽभिधान्रानन्तस्छक्तम् -- 

४ अमावास्याशामादधा नस्यंतत्' इति द्वादशादव्रतं तु ततोऽन्यत्र यानमानकराण्डे 

सामान्यतश्वौदितम। तदूर निवारित एवानयंस्सङ्कर इति । किञ्च अत एवाविदोष्- 

व्वनात् नक्षत्राधानवचनाच्च सिद्धनक्षचाधानेऽप्यभिमतमेवास्येततद्रमिति । तथा 

आश्वलयेननापि अविरेषेणोक्ते ‹ आधानाद्ादशर्रमजघा ' इति । तस्माययथोक्त एव 

युक्तस्सूत्राथैः। सर्वाणि तु एतानि आरम्भणाथोनि दशषदोच्ादीनि द्वि्तीयायाधाना- 

दिषु नेष्यन्ते --कम्मात् १ यस्द्यात्रजीविकस्यापि प्रयोगस्य एक एवारम्भः । तत्र 

च लिङ्गम् 'वश्वानरपा्न्यापरश्चदोता च नाभ्या्र्तैते एकोपक्रपत्वात् ' इति । दाद् 

शाहव्रतमपि यां प्रथमामभिदहोत्राय दोग्धीति प्रथमाभ्निदत्रयोगादारम्भार्थस्सद- 

पठितत्वाच्च प्रथमाथान एवेच्छन्ति (र). 
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[पौणमासारम्भपूर्वकर्तव्यकमादि उपदेशपक्चश्च] 
(मा) सदेष्टिभिः पारेसमपेऽअयाषेयेऽश्त्यागः । सारस्वतान्वारम्म - 
णीयाचतुरहोतृषु पुनःपुनः ` परित्यज्य चतुर्हत्र्थेऽन्वाघानम् पोणे- 
मास्याम् | पौर्णमासेन यजेतेति यागं प्रतिपद्यत इत्युपदेशः पौणे - 
मास्यामुपक्रभ्मणम् ॥ 

[मित्यागपरद्ार्थः] 

(चृ) सेष्टि -त्यागः--रष्टयन्ते आहवर्नीया्शन्दवाच्यङूपसम 
तिरिति ॥ 

सारस्वता--त्यल्य- + इष्टयन्ते ल्यक्तेऽो पश्वाहि स र्हि 
गत इति वचनात् अथायाथाया्चं प्रणयतीति सारस्वतहोमार्थानां पुचः 
पुनः प्रणयनम् ॥ 

चतुर्दो-धानम्--उपदेशपक्षे चतुदेश्यां सारस्वतान्वारम्भणी - 
यान्त छते पञ्चदरयां प्रातःकाङे चतुर्होत्रन्वाधानयोः सन्निपाते देश- 
कालकर््रकंथात् ततन्रमधपरणयनमिद्याभिपरायः । अन्यमाहवर्नायं प्रणीयेति 
दरोनात् । कवित् चतुर्होत्रथं प्रणीते त्यक्तेऽन्वाधानाभेति पाठः । तथा 
साति पूर्वोक्त एवाथः । चतुर्हौतुरपि सवेदशपूणमापसराथंतया अस्यैव 
न्यास्यतवात् ॥ 

पौणेमासेन-पक्रमणमिति--उपदशपक्षे श्वोभूते पोणमासेन 
यज्ञेत इत्यस्येवं व्याख्या ; पोणैमास्यां पञ्चददयां यागं प्रक्रम्य प्रतिपदि 
समाप्यते ॥ 

भि मिनिम नोकिया 

1 परी त~-ध. > वान्वाधानम्-घ. मस्या-ध. > कमपम्-ख, ग. 
4 इष्टयन्ते इत्यादि प्रणयनमिल्मन्तो न्थः धच.-पुस्तकै न दृद्धने. 
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[पक्लान्तरे यागकालः) 

(भा) येषां तु पौणैमासी पूयं पव तेषां तत्रामयन्वाषा'नमपि छता ` 
शवोूते प्रतिपदि पौर्णमासेन यागः ॥ 

(स) > अनन्तरमाघानादाहिताधिव्रतानि ॥ २।११॥ 
॥ ११२० ॥ 

[आधघानमानिमित्तकत्व व्रतानाम् | 
(भा) तरतान्याहितमत्रेष्वाभिषु । यथपि संवस्सरे पवमानेष्टयः ॥ 

(घ्र) ° नानृतं बदेत् ॥ २॥ १२ ११॥ 
+ नाऽस्य जाह्मणोऽनाश्वान् गृहे बसेत् ।॥ ४॥ 

॥ १३ ११२१ ॥ 
(भा) अनाश्वान्--अनशितवान् न वसेत् ॥ 

(सू) सूर्योदभमितिधिं बसत्ये नापरन्धीत ॥ ५ ॥ 
॥ १४। ११२२ ॥ 

येषामित्यादिभाष्यस्योपदेशपक्चादरापरित्यागपर्ता 
(घृ) येषां तु-यागः--येषां तु पोणेमासीति वुल्यविकल्प्िर्देश- 
दुषदेशपक्षस्यापि तुस्यवदादरः । अन्यत्र सवत्रोपदेश्चः परिहार इत्यु- 
क्तमेव ॥ 

[वतस्य तथात्वं श्रतिकण्टांक्तिसिद्धम्, 
व्रतान्या-िषु-ष्टयः -- तस्मादाहिताभ्निनानृतं बदेदित्याषान- 

मात्रस्य बन्धनात् ॥ 
1 धानं छत्वा-घ. > अथादिताभेयीवजीविकानि व्रतान्युच्यन्ते तानि च 

अनन्तरमाधानादिति वचनात् इष्टयुत्कर्षऽपि नोत्कृष्यन्ते (ख). ‡ रमृतिप्राप्तस्याः 
गरतवदनस्यादिताभित्रतत्वस्यापनाथः पुनस्पन्यासः तस्य चातिक्रमे प्रायथित्तविेष- 
प्रयोजनं वक्ष्यति च ‹ अभ्रये व्रतपतये पुरोडाशमष्टाकपारं निवेपेय आओद्दिताभिस्सक्न- 
्र्मिव चरेत् ' इति ! (९). 4 बुुक्षितथेत् वसेत् तं भोजयेदित्यथैः (द). 
5ऊटः-भपोढः-भस्तमितः सूर्यो यस्य स भूर्योढः तं निवासायागतं निवसेयत् 
(ड). 
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(भा) सूर्योढः ~ पूर्यऽस्तमित आगतः तस्य देया वस्ततिः ॥ 

( सु) ` नजींषपक्रस्याश्नीयात् ॥ ६॥ १५॥ 
॥ ११२२ ॥ 

(भा) अनाभिज उष्मा ऋजीषः तत्पक्वस्य प्रतिषेधः। 

(सू) धिक दारु "नादध्यात् ॥ ७॥ १६॥ 
॥ ११२४ ॥ 

(भा) द्धिनम्--उदकोक्षितम् ॥ 
(स्) ° अन्तनीम्यपां नाश्चीयात् ॥ ८ ॥ १७ ॥ 

| ११२५॥ 

[अन्तनांव्यपां ध्रारनं दधा] 
(भा) अन्तनाषिं या आपः | उपदेशोऽन्तनीविश्थोऽपामशनं न 
4 कु्योदिति ॥ 

(सू) खकृत ?इरिणि नावस्येत् ॥९।१८॥।११२६॥ 
(भा) इरिणमतृणं ०यत् स्वय कृतम् तत्न न तिष्ठल्यभिभिस्सह ॥ 

( स) : पुण्यस्स्यात् ॥ १०१९ ॥ ११२५७ ॥ 
(भा) पुण्यकमां 5 च स्यात् ॥ 

सू) श्हिकृत्य वाम्यतः ज्जियदरुपेयात् ॥ ११॥ 
॥ २० ॥ ११२८ ॥ 

(व॒) अन्तनोवि या आपः--"° तासां नाश्नीयात् | 

उपदेशो-र्यादिति -- बहिस्स्थितानामप्यपाम् ॥ 

1 यत् तियाहितस्यानचरूष्मणा पक्र न प्रयक्षधिना तदबीसपक्रम् ; तन्ना- 

श्रीयात् (₹). नर्बीस -ङः. 2 अप्नौ नादधात् (र). : शदततस्त्विममर्थं पक्ान्तरत- 
येच्छति कल्पान्तरेककण्ञ्यान् . 4 यौत्-ङः. 5 स्वभावत ऊषेर देशे न निवसेत् 
(र). ५ यत् स्वयमकृतम्-ख. ग. 7 पुण्यकमो-मङ्गलाचारयुक्तः (र). 8 स- 

पुष्य-ङः. 9 ऋतुगमने हिङ्कारसुक्ता वाचेयरमो भवेत् (इ). 10 ता नाभीयाव्-ख.ग. 
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(भा) सद्युपगमन हिङ्कार कृता ॥ 

(सू) व्याहरेद्या॥ १२॥२१॥ ११२९॥ 

(सू) `न सायमाहुतावहुतायामश्चीयात् ॥ १२॥ 
।॥ २२॥ ११३० ॥ 

(सृ) एवं प्रातः ॥ १४।२३ ॥ ११३१॥ 
(घ्र) आहितिगृहे न सायमहुते मोक्तव्यं तथा 

प्रातरिष्स्यन्येषां व्रतम् ।॥ १५॥ २५४।॥११३२२॥ 

(भा) अन्येषा--आाहिताभिगृहवातिनां नतम् ॥ 

(घ) नक्तं "नान्यद्दन्नाद्यात् | १६।२५।।११२३॥ 

[नन्त द्वानसद्ल्पाक्रारः) 

(भा) ° नान्यदननाददामीति सङ्कस्पः॥ 

(सू) " दच्ादित्येके ॥ १७॥ २६॥ ११२४॥ 
(घ) 1 अन्नं तु ददन्नद्थीत ॥१८॥२७।११३२५॥ 

[इद् परं संकल्पोक्तराशयद्भयम् | 

(घ) नान्यदन्नाद्यामिति सङ्कल्पः--सर्वेषामादिताभितरतनिां सङ 
स्पपूवैकलप्रदशनाथं॑त्रतानीति निर्देशात् । अथवा न दवादधादिति 
पक्षद्वयोपदेसात् । अनियमपरिदहारा्थं विदेषपक्षसङ्कस्पो बा ॥ 

[1 1, श 1 1 1, 11 त का, ॥ वि 2 म ष ̀  षा 1. ष ष ए ष | 

1 सायधिद्युभयत्न सम्बध्यते सायमाहुतं। अहुतायां न सायमाशं कुयोदित्य्थः 
(रु). ° अन्येषामप्याहितासिगरहनासिनां बतमेतत् (र). > दन्नदव्यात् {-खं 
4 अन्नादन्यत् गेोदिरण्यादि नक्तं न दयात् (र). श्नाददयामिति-खे, ग. श्राटृयामिति 
-घ. नान्यदृ्यानामिति -ङ. 6 अद्यादि-ख. 1 ददन्नप्यन्नमदर्यत--आदयेत् 
न तु विधान्तेरण दद्यात् (२). 
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। [अक्नदाने धिरोषः। 

(भा) प्रयच्छन्रत्तमामातृपे"रननं दात् । 

(घ) >नेतास्मिन् संबत्सरे प््नाऽनिष्टया मांस 
भक्षयेत् ॥ १९॥ २८ ॥ ११३६ ॥ 

[आधानवत्सरे मांसभक्चषणनिषेधः) ॑ 

(भा) एतस्मिन् संवत्सरे नित्यस्य पोः प्रवृत्तिः । न च तेनानिष्टा 
मांसमक्षणम् ॥ 

(घ्) °मनसाभिभ्यः प्रहिणोमि भक्षं मम वाचातं 
सह भक्षयन्तु । अप्रमा्यन्नप्रमत्तथरामि रशिषिन 
मनसा सह मक्षयतेति यद्यादिष्टो भक्षयेदेतं मन्त्र- 
युक्ता भक्षयेत् ॥ २० ॥ २९॥ ११३७॥ 

पञ्चाविंरीखण्डिका ॥ 

[आदिष्ठेऽभ्ययुज्ञा च तस्य] 

(भा) आदिष्टः श्रुतिवचनात यदा भक्षयेत् भिज्ये ॥ 
भमन 

(ब) अन्नं तु ददन्नदरयीतल्यस्याथेः-- 
प्रयच्छ--द्ात्--इति ॥ 

एतस्मिन्-मक्षणम्--यजमानेन कर्तभ्यम् । 
आदिष्ः-चसिञ्ये--यवादिष्टो मक्षयेदित्याविञ्यविषयम् यज- 

मानस्य पड्ुनाऽनिष्टा मांसमक्षणप्रतिषेधात् आलिञ्यविषिप्रापतस्य 
भक्षणस्यानिचरा्तिः । एतस्मिन् संवत्सरे पशयुनाऽनिष्टव। आलिज्यकरणे । 
िकभनििोनोािोमिनयममाणणयणययमाययिभाणाेमणडाण्ेकभिमनणमेदाणणाानरयननानन 

1 मतृपनिन नु दद्यात्-ग. » एतस्मिन् आधानसवत्सरे निरूढेन अङ्गभूतने 

वा पड्युना अनिष्टवापूवरमननिभयः स्वयं मांसं न भक्षयेत् (र). 3 यदि दरत्तिकर्षितः 
आतिज्य कुर्वन् इडामांसं आदिष्टो भक्षयेत् तदा भक्षप्रायश्चित्ताथैमेतं मन जपित्वा 
ततो भक्षमन्ेण भक्षयेत् । एतन अविज्यागतं मांसभक्षणं नातीवदोषवदिति 

भावः (र). 
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(सृ) एतं मन््रयुक्ता स्वेन मन्तरेण भक्षयेत् ॥ 
इति भावस्तम्बश्रौतषञषु धूतस्वभिमाप्ये पजने प्रशन 

सप्तमः पटलः. 

(सू) "पुनराधेयं व्याख्यास्यामः ।। १।१।११२३८॥ 

(मू) तस्याञ्नथाधेयवत्कर्पः ॥ २ ॥ २। ११३२९ ॥ 

(सू) अग्नीनाधायैतस्मिन् संवत्परे यो नधरुयात्स 
पुनरादधीत प्रजाकामः यश्ुकामः पुष्टिकामो 
ज्यान्यां पुत्रमत्योयां स्तिष्वारुष्यमानिषु यदा 
वाङ्केन विधुरतां नीयात् ॥ ३॥ २॥ ११४० ॥ 

(बु) एतं -येत्- अनेन भक्षयेदिति वक्तम्ये मन्त्रश्क्ेति वचनात् 
पूथमन्त्रस्यानिवृत्तरमाम्यां भक्षणम् ॥ 

इति श्री आपस्तम्न्रातसपूर्तसतामिभाष्य्रत्ता 
पनम प्रश्चे सप्तमः परल. 

नेति ३८८ ८१ सं निनो 

1 आदिता अभः पुनः--विधानान्तेरण भाधीयन्त यस्मिन् कर्मणि तत् 
पनराधेयं नाम अभ्रयधियस्यैव गणकिकारः (स). गौ नधरमािति प्रजापश्वादि 
हान्वाव्यद्धिनिमित्तसुच्थते न ऋद्धयमभावमात्रम् ; प्रजां प्रशन यजमानस्यपदेद्रा- 
वेति लिङ्गात् । ' आध्राना्यदि आममाकीयद्ववा अथौ व्ययेरन् ' शदाधरलायन- 
व्वनाच्च । स्थानिः---म्याधिपीडादिभि्बाधः। पूत्रमःय -पुत्ररृतिः खेषु 
जातिषु अवरष्यममिषु-बलवद्धिः परैः निरृह्यमणेधु । यदा धा अहेन विधुरत- 
विकलतां गच्छेत्. एतस्िन् संबत्सरे एतेषु निभित्तषु कामधु बा सजत पुनरादधीते। ` 

केचित्वन्दयं निमित्तं यद् बेल्यविशषात् सावेकल्िके मन्यन्ते । अन्ध तु प्रजाकाम्रश्ति 
एतस्मिन् संवत्सर इति नानुवर्तयन्ति , तडुभयमप्ययुक्तम् ; सर्वादि उपप्तस्य 
कालस्य सवान् प्रत्यविशेषात् । यद् वेति च निभिन्तनिर्देशध्कारस्वा्च । न्य्रतः चह 
सत्याषाढ.--' य॒ एतस्मिन् संवत्सरे उयानिं पुत्मस्यी वा अभ्येति स्वेम वा भक्तेन 
ग्यध्यतनवर्परोति सपुनरधियं कुर्वीत ` इति} तथा च बोधायनः---भभ्रीनाधाय 
पापोयानभूवं अजस्य पुत्रो त इत्थितमिभेभ संषस्सर इष्टं भवतीति (इ). 
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[अश्नयाघानपुनसाधानपदपरकृततिनिमित्ते भ्रथम- 
विकृतित्वं च द्वितये] 

(मा) अभनिं ` विधानेन समरेषु स्थापनमप्मथाधेयम् । पुनः -- 

विधानान्तरेण स्थापनं पुनराधेयम् । तस्येव गुणविकारः । आधानाङ्ग- 
मिष्टयः उभयत्र । अनरद्धश्येदाऽस्योपचयो न भक्ति ° अप्यद्धिकामः 
4 पुनराधत्ते । योऽमयाधेयेन नर्धोति स पुनराषेयमाघत्ते इति । प्रजा- 
कामादयोऽन्यस्मिन्नपि सवत्सरे छभ्यन्ते । यदा प्रजाकामो यदा पञ्चुकाम 
इति तस्य सैत्रानुषङ्गत्। ऽ पुष्िवदधिः। ज्यानिहौनिः । पुत्रमत्यां 
पुत्रमरणम् । स्वे -ज्ञातयः ; तेषां ° निग्रहुणं-अरोषनं राजादिभिः। 

[अङ्गेन विधुरतापदाथः मतभदश्च] 
अङ्गविधुरता-अङ्ञवेकल्यम् । † तचयदातमनः प्रा्ुयात्। उपदेश्चः पल्ली 
यज्ञाङ्गं तन्मरणऽद्भविधुरतेति ॥ | 

(बु) अश्रीनां-म्ुमयत्रेति-- आधाने एतत् पूवेमुपपादितम् । 
अनद्धि-न भवति--पृवोवस्थातो वृद्धयभावः । 
अथधि-साधत्त इति--अनृद्धिनेमित्तिकतया तदरिहाराथे- 

तरात् £ ऋद्धयथेता । अतो नाकामहतस्य पुनराषेयम् ॥ 
प्रजाकामा-ङ्गात्-- तस्य ° यदाश्ब्दस्य । 
पुश्धनषदधिः--काम्यमिदम्। यो नधयादिस्यनाञ्धनैभित्तिकम्। 
ज्यानिहनिः-- विमानस्य नारो वत्सरान्तरेऽपि । 

[पली रूपाङ्गवेयधं पुनराधानविधेराश्यः मतान्तरं च] 

उपदेश्चः-पुरतेति --अस्मित् पक्षे पल्लीमरणेऽप्युस्सर्गष्िपू्वक- 
पनराधानविधानाचजमानात्पूवै भरमीतायाः प्रलया अभिभिदीहो 

1 संभारेषु विधानेन-ङ. > यत्तस्योप-ख. ग. ४ अथर्थि-ख, ग. 
4 रादभ्यात्-ग. 5 पष्ट्धनन्रद्धिः-ख. स. घ. 5 अ्रहणम्-ग. 7 यद्यदापुयात्- 
ख. ग. तदयदाप्रुयत्-घ. 5 अनृध्यथेता-घ. ° कत्छस्य-घ्, 
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[अङ्गविधुराधान पश्नान्तरम् , तत्पक्षऽजरद्धिप्य्थश्च] 

(भा) केचित् अङ्गविधुरतायामेवान्यक्मिन् संवत्सर च्छन्ति । प्रजा 
कामादयस्तस्मिनेव संवत्सर इति । 

(बु) नास्तीति गम्यते | अस्यायं विषयः ;--अनेकभार्यस्याहितभेः 
ज्येष्ठायां वियमानायां कनिष्ठामरणे ;-- 

द्वितीयां वै तुयो भ्यौ दहेद्रेतानिकाभिभिः। 
जीवन्त्यां प्रथमायां तु सुरापानसमं हि ततर् ॥ 

इति वैतानिकाभिमिदाहनिषेधात् तन्मरोि उस्सग्िपूर्वकपनराधानोप- 
देश इति । जथवा ;--‹ अन्यतराभवि काय प्रागमयाधयात् ? (२, ५, 
११. १२. अप. घ, सू.) < इव्यत्र- 

मायौयै पूेमारिण्ये दलवाभीन् . . . . 1 
दवयादिमानववचनविरोधमारङ्कय तत्पाददाराथैतया = कपदिस्वामिना 
¦ अन्वारम्भणीयाविरोधात्' इति हैतुनि्देशात् एकमायस्याहितामेः 
अङ्कृतान्वारम्मणीयस्य पूवै भायोमरणे मनुवचनानुसारेणाभिमिदहो- 
पप्िः । छृतान्वारम्भणीयस्य तकभायेस्य पूवै पलीमरणे कपभि- 
परयेण श्रोताभिमिदाहानुपपत्तेः एकभायेस्यपि पतीमरणे उत्सरगेष्टि- 
पूवेकपुनराधानसंमवादुपदेशमतोपपत्तिः । केचित्तु मानवं वचनं 
पतित्रताविषयं मन्यन्ते-- 

दाहयित्वाऽभिहोत्रेण शयं वृत्तवतीं पतिः । 
इति याञ्ञवस्क्यनियमात् । भारद्राजन्यस्याकारेणोक्तलाश्च । 

[अङ्ञविधुराधान पक्चान्तसयश्चयः] 

केचिद -च्छाम्ति--अभनाषायेतस्मिन् सवत्सरे इस्यपक्रमात् 
यद्(शब्दस्याङ्गविधुरतायामेव निरदे्ात् ॥ 

| 1 इद्यस्य. 
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क, कष, 

(भा) तेषां चानरद्धिरूपद्रवः॥ 
[पुनराधानसड्कव्पकाखापि | | 

उस्सर्गष्टयादो सङ्कस्परः--अर्मीन् पुनराघास्ये ऋषध्यासं प्रजावान् 
भूयाप्तमिति ॥ 

1 र . [^ द ४. 

(सू) अभरेयमशकपालं निवैपदश्चानरं द्राद्च- 
[केचिदिति पश्च अचद्धिपदाथवणनहेतुः| 

ना. क् त क दवे भव मित्ये क 

(घ्र) तेषां चा नृद्धिरुपद्रवः-- तस्मिन् सवस्सरे अनृद्धेज्यान्यामिच्य- 
०५ ॥ + तेनैवोक्तत्वात् तेषां मतेऽनद्धिरुपद्रवः ॥ 

[पुनसाधानि सङ्कस्पकारोपपत्तिः) 
| दे + ¢ उत्सरगेश्यादौ-भूयासमिति--सर्वेषां परदशनन् । उद्वास्य 

| पृः ६ [१ क 

पुनराद्धीतित्यद्ासनपूरवकपुनराधानस्थेकनेमित्तिकत्वात् । अतो नष्टेष्वभिषु 
ददि की श र्ग य॒ ४ 1, 1 पत्रना्ादावमीयुत्पा्च पुनरुत्स्गे्यादि कतेव्यम् ॥ _____ 
1 केवल्वेश्रानरचोदनाञु वैश्वानर एव देवता न तद्ुणोऽभिः तस्या. 

श्रवणादिति केचित् ; तत्त॒ मन्दफलम् ; बहुमच्रप्ाह्मणकत्पविरोधात् । इतरथाऽपि 

अश्रवणोपपत्तश्च । तथाहि--मच्त्रास्तावद्याज्याबुवाक्यादयः तद्रुग्िलङ्गा एव 

८ वैश्वानरो ` अजीजनत्; प्रषटो दिवि ` इयादयः । ब्राह्मणेऽपि वेश्वानरं द्वादशकपालं 

निषेपेदिति विधाय संवत्सरो वा अश्चवैश्वानर इति वाक्यशेष आश्नातः। सूत्रकारोऽपि 
वायव्य पशौ अशनये वैश्वानराय द्वादशकपारं पञ्चपुरोडादं निवेपतीवयुक्ता तमेवान्यत्र 
(विकल्पयन्ाह ° यः कश्चनाश्नौ पञ्युरालस्यते वैश्वानर एवास्य दादशाकपारः परो- 
डरो भवतीष्येके इति । ‹ तथा यदस्य पारे रजसः ` इति वेश्वानराभिलिङ्गाख्चं 

विनियुङ्क वेशवानयापरिषिच्येति । बोधायनेनाप्युक्तं वैश्वानरमवदाय वैश्वानरायालु- 
ब्रूहीति । मरद्जिनापि वैश्वानरं द्वादशकपालं निवपेदिखदुवाकोक्तान् वैश्वानरान् 
व्याचक्षणिनेक्तं ‹ अध्ये वैश्वानराय पुरेडाद द्वादशकपालं निवपतौति । यज्ञ॒ अभि- 

रश्रवणसुक्तं तदपि तद्धितव्रत्तित्वादुपपन्नम् । यत्र तु सगुणदेवतासम्बन्धः तद्धित- 
कृत्या विवक्षितः तत्र युणशब्दादव तद्धितः क्रियते । गुणी तु अश्चतोऽपि वाक्य- 

शषादिना अवसीयत इति पन्थाः ; यथा वैः गृहमेर्धायः पथिकृदिव्यादौ 1 
तस्मात् सिद्धं केवल्छैश्वानरयोदनास्वपि अश्वश्वानरोदेवतेति । उद्वासयिष्यन्निति 
वक््यमाणकराखात् उद्वासनापूर्वस्मिन् काल इत्यथः । अश्नियमष्टाकयालं निवेपेद््वानरं 
दरादरकपालम भिमुद्ा्यिष्यन् इति कम्येष्टिष्वान्नातायाः द्विहविषोऽगरीष्टेः अनया 

विकल्पमिच्छन्ति। ता ब्राह्मणन्याख्याता इति तस्या भप्युपसङ्गदात् (र). 



604 ्रीरामाभ्निचिद्रृ्तिसदहितभूततस्वार्मभाष्यभूषिते [खं. २२, सू, १८ 

(मू) कपालं वारुणं दश्चकेपालमप्रयेऽ्सुमतेऽष्टाकपालं 
यत्रं चरुपरभ्नियुदासयिष्यन्।। ४॥ ४॥ ११४१ ॥ 

[अच्चिमुद्धासयिष्यत इष्टिषु दबतानिणयः] 

(भा) स्वत्रा्थिरवैशवानरो वाक्यशेषान्मत्ररिज्गाश्च । उपदेशो 
वरशवानर एवेति । अभ्रयेऽप्युमते अप्रेऽप्छुमन् सभ्निमप्सुमन्तम् । 
अभरप्युमतः अभिरप्युमान् । अभिभू युवो वैश्वानरीन ऊत्या 
धृष्टो दिवीति । अवते हेड, उदुत्तमं, अप्स्व, गर्भो अस्योषर्षानां, 
अयं भित्रोनमीवासः इति याज्यानुवाक्याः ॥ 

[अस्भारपक्षणानुष्ठात्र्विश्नेषः] 
येन त्वस्षमारपक्षः कतोऽमधथाधयि 1 तक््य ये ते अभर षानिस्पत्या 

[अग्न्युत्समे मत्यम् |] 
इत्य॒चो कापः । पोणमासीमिष्टात्सर्गषटयष्टाऽभीनु्छजति तस्या ब्क्मण- 
भोजनान्ते । 

[वाक्यद्रापो लिङ्ग च] 
(वु) सवेत्रा-ङ्गाखेति- संवत्सरो वा अभिर्वैश्वानर इति रोषः । 
अभिरूक्थेन बाहसेत्यादिमत्ररिङ्गम् ॥ 

[उपदेश्ापक्नाहायः 

उपदेक्ला वैश्वानर एवेति--चोदनेकसमभिगम्यत्वादेषतायाः 
यथा चोदितशब्देरेव प्रयोग इति ; यथा प्रङृतावभिर्मषैन्वान् भवति ॥ 

[असभारपल्न कर्विाष्लोपहतुः] 
येन त्व-लोपः-संमारस्संभृता इति नि(रुक्त) वृ्वनिर्देशत्॥। 

[पोणमांसष्थुत्सगेष्थत्सगां इति पभोापपन्तिः] 

पौर्णमासी-जनान्ते-- यचप्युतसगटयुत्तरकारं पौरणमासी- 
भिष्टवेत्युच्यते, तथाऽप्यदवास्य पुनरादधीतिसयस्सगीपू्वकपनराधानस्येक- 

1 तस्या, 
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(भा) उपदेशः कतवोस्सर्गेष्टि पोणमासीमिष्ट त्राक्मणभोजनान्ते 
उत्सर्गो ज्वरुतामभरीनाम् ॥ 

[उत्स धकारान्तरम् | 
केचित्त त्राक्मणभोजनान्ते पुनर्िह्य उवतोऽभीन।(यतमेम्यः 

परित्यजति ॥ 
[उत्समगषटे्विंधान्तरमपि) 

द्विहविरप्यत्स्गष्टिरंम्यते । एषु निमितेषु आभरेयमष्टाकपाङ 
निवेपेत् । वेश्वानरं द्वादश्चकपारमभिमुद्वासापिष्यन् इति । नास्याः- 
मुपहोम। नापि ज्वरूतामुत्सगेनियमः ॥ | 
भने ङ ~+ ~ ^ गव ना ~ ५५५ 1 नि क 

(वु) नैमित्तिकत्वात् तन्मध्ये पोणमास्यनुपपततेः पोणेमास्युत्तरकारु प्रति- 
पद्युस्सगेष्टिं कृत्वा तस्या ब्रह्मणभोजनान्ते ज्वलतामसमीनायुत्सर्मः । मया 
त्यक्ता अम्मयः इति सङ्कस्पयेत् ॥ 

[उत्सगेष्िपोणमास टयुत्सगौ इति पक्षोपपत्तिः] 

उपदेशचःक-मभ्नीनाम्-- सूत्रकारेण *तथोपक्रमात् ॥ 
[उत्खगे प्रकारान्तरपल्नाशायः| 

केचित्-त्यजन्ति-इष्टयन्ते रोफकत्वासप नर्विहत्य त्यागः ! 
पूवेस्मिन् पक्षे इष्टयन्ते व्यागोषदेशात् ; न त्यागासूर्वं रोकिकता 
उत्सगायेत्वादुत्सरगेष्टेः ॥ 

[विधान्तरे मानम् 

दविहविरप्यु-यिष्यन् इति--अप्मच्छ।खोक्ततवात् ॥ 
[अस्यैव शाखान्तरे विषः] 

` नास्यायु-नियम इति-शाखान्तरे तयोः पश्चहविष्केषटि- 
सभ्बन्धोपदेदात् ॥ 
1111 

"षणी 2 2 1 नै 

1 द्यजन्ति-ग, > समुपमोज ~ग. ॐ तथा कमेपदेशत्-घ. 
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[निनिमित्तद्यागप्रक्लानम्युपगमः| 

(भा) केचिद्धिनाऽपि ' निमित्तमेतयोत्प॒जन्ति ; तदयुक्तम् ; 
[हिरण्यक्राश्षपक्षः| 

अमावास्ये पोणैमास्याुस्समेिर्दिरण्यकेशिनः ॥ 

(सू) याते अग्ने उत्सीदतः पवमाना प्रिया तनः । 
तया सह परथिवीमाेश्च रथन्तरेण सास्ना गायत्रेण 
च छन्दसा ॥ ५॥ ५ ॥ ११४२ ॥ 

(घ्र) याते ग्रे पावका या मनसा प्रेयसी प्रिया 
तनूः । तया सहान्तारिक्षमािश्च वामदेव्येन सान्ना 
रष्टमेन च छन्दसा। ततो न उ्ञमाङृधि गृहमेधं 
च वधय । याते अग्रे सरयै शुचिः भिया तनुः 
सरक्रेऽध्यधिसंभरता । तया सह दिवमा बृहता 
साक्ना जागतेन च छन्दसा ततो नो व्ृष्टयाऽवत । 
यास्ते अग्रे कामदुधा विमक्तीरदुसंभरताः । ताभि- 
नैः कामान् पुकेह प्रजां पुष्टिमथो धनम् | 
यास्ते अग्रे सभृतीरिन्द्रः " घछकर आभरत् । तामु 
शोचिषु सीदेह भस्म वैश्वानरस्य यत् । ६ ॥ & 
॥११४२॥ 

प््वंशी खण्डिका ॥ 

[निनिमिन्तत्यागपरश्च दोषः) 

(ब) केचिद्धिनापि-दयुक्तमिति--उद्वासनपुनराधानयारेकनेमिति- 
कत्वात् पृनराधानस्य च पवेनेमित्तिकस्वात् ॥ 

भिव कधि 

1 निमित्तेनैतया-ख, ग. घ. ऊ, ४्स वीर आरभत्-ख. सवर , . ,., 
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(घ) ये ते अग्रे वानस्पत्याः सभारास्सभृतास्सह। 
तेथिर्गच्छ वनस्पतीन् स्वां योनिं यथायथम् । 
अगन्नप्रियेथालोकमसदस्सदने स्वे । अवीरहत्यं 
देवेषुपागां मनसा सहेति पुरस्तास्स्विष्टकृतः 
सपाहुतीजंहोति ॥ १। ७॥ ११४४॥। 

@ ® 

(षर) सिद्धमिष्स्सतिष्ते॥ २।॥ ८ ॥ ११४५ ॥ 
(षू) `" पौणमासीमिष्रा ज्वरतोऽग्रीसुस्सूजति ॥ ३ ॥ 

॥ ९ ॥ ११४६ ॥ 

(सू) संवस्सरं `पराध्यदुत्सृष्टभि्मवति ॥ ४ ॥ 
| ९१० ॥ ११४५७॥ 

1 निमिनकामगोः सतोः आगामिना पौणममिनेष्टा अनन्तरसुत्सगांथमिषटि 
निरुप्य तदन्ते ज्वलतः तानश्रीन् उत्छनति -वुध्येपे्ते न रक्षतीत्यथः । ज्वलत 
ति वचनात् न निर्वापयति । त्र परमेतन प्रसक्तं निवाते; यथाऽड्ह 
बोधायनः, अद्धिरभं समुक्षयेति । केचित्त पूर्वेदयत्सर्गेषटं निरुप्य पोणमासानन्तर- 
मुत्मगमिच्छन्ति; तदयुक्तम् ; अध्रिहोत्रमारप्स्यमान इत्यादिवत् उदासयिष्य- 
जित्यनेन उत्सः उत्सगादपरथक्रालतवावसायात् उत्सर्गष्टयन्ते चाभरीनां अदृष्ट 
तियोधानेनाकमीङ्गत्वात् व्रिपथयस्थव सत््रषाढादिभिर्व्मक्तवचनाच्व । अथैषात्र 
मीमांसा ;-पुनसधाननिभमित्ते स्ते यदि स्वयमस्यो विच्छियरन् विरिछिन्निषु वा 

अम्निषु निमित्तं जगरेत तदा फ पुनराघानमात्रं कतन्यम् १ आद्टोस्वित् उत्पायापी- 
जुत्ञ्य पुनराधातव्यमिति १ प्रथमः कल्प दिति व्रूयात् । कुतः १ धा्यमाणाना- 
मञ्नीनां हान थत्वादुत्सगैविधानस्य । न हि उद्वास्ननेक्षायां स्वयसुद्रा्षितानां प्रथम- 
मजुन्सगो दोषाय ! प्रन्युत गुणाभेव वीरदल्यपिदोषश्तः । तस्मास्सिद्धं पुनराधान- 
मात्रमेव कर्तव्यं न पुनरत्सगं इति (रु). > पराय उचत्छ-ख. पराध्यदाब्दः 
षडवरारष्थानिलत्र अवराभ्यराब्देन व्याख्यातः । संवत्सर एव उत्सगंस्य पराधिः । 
अतोऽवगिव संवत्सरादाधातम्यीमत्यर्थः । तेन संवत्सरातिक्रम अमिदहोत्रायतिक्रमग्राय- 
धित्तानि भवन्ति । बोधायनायमतात्त॒ सलयपि निमित्ते यानल्पुनराधेयक्राखमासित्वा 

काटेऽ म्रीयुन्सज्य सद्य एवाधानं भचति । यथा उत्सर्गेष्यनन्तरमाह ;-तदानीमेवं 

अद्धिरमरीन् समुद्य ब्रह्मोदनं श्रपयित्वोपवसतीति । कात्यायनशाह् ;-चिरात्रावरम- 
मीमुस्छञ्य स योविति । सत्याषाटश्वाह : --यावहशेपूणंमासावविदितो ताव्धि- 
रमवसष्ाभिभवति संवत्सरं द्वादशा वेति (र). 
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[उत्सर्गपरात्रधिः तदतिक्रमे च कार्यम् | 

(मा) पराध्यैम्--परतः " काष्टं संवस्सरः । तस्यातिक्रम छते पुनरा- 
भेये सवेप्रायश्ित्तम् । यावज्जीवश्चतीनि च यान्यश्ृतानि ॥ 

[कर्मविरेषेषु प्रायश्ित्तचिशिषाः, 

सप्ेताऽभिहोत्राक्रियायाम् । वथिददवेशानरो दशपूरण॑मासा- 
क्रियायां पोमाक्रियायां सक्तदशोऽभिष्टत् ॥ 
जग जि किंजमहं ित = मिोजतते प्रतमः # भवस मिप ५ ८, | ५४ 

(वु) पराथ्यं--न्यकृतानि --- संवस्सरादूध्व पनराधानकालेक्कर्ष 

तेषामपि प्रायश्चित्तं कतेत्यम् ॥ 
सप्र यायाम्--तन्तुमान् वा ॥ 

[उक्ताुक्तप्रायश्चित्तेिघु विषयविद्ाषव्यथ्स्था| 

पथिकृद्-भिष्टदिति--कैधानर आग्रयणोक्कर्षे । प्यूलकषे 

पथिङ्न्युलः पुनः पशुः । सपमायश्चित्तं वा । गणकालम्याप्याततिपततो 
पथिद्द्ैश्वानरी । गृहदाहदिरण्यष्टयादयो छप्यन्त एव॒ जातेस्तु 
पश्चाकियते युगक्छजनने नैमित्तिकं च ॥ 

[प्रायश्ित्तोपदेदवैयशथ्यदाङ्कापरिदारो प्र्षान्तरं च| 
नन्वेते पुनराधानं अय्यमावेऽधिकाराभावात् किमिति प्राय- 

श्ित्तसुच्यते ? अयमभिप्राया भाष्यकारस्य ;--आहितामेरथिनाशेऽपि 

नित्याषिकारकमस्वाधिकारोऽस्तयेव । तथाहि ;--आधानप्रभृति यजमान 

एवास्यो भवन्तीति श्रुतेः आधानोखन्नानामञ्मीनामाश्रयनाशचेऽपि 
अदृष्टशूपस्य यजमाने समवेतलात् पुनरधानािभिः तस्या 
श्रयसम्पादनामिति उत्यष्टमेरतिक्रान्ते कारे अनुगताेश्च अभिमत्तया 
अधिकारे सति कतैव्याकरणास्पायाश्चत्तं कतेव्यामिति । कचित् आदि. 
ताभित्वमात्रेणाधिकारसिद्धावदृष्टनाशेऽपि कतेग्याकरणे प्रायश्च 
मवतीति मन्यन्ते ॥ 

+ किधिदिक-ऊ, कालः, ग. धै, 

मकमन ने 
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[अन्यज्नातिदेरः) 

(भा) यस्तु अविषनिन स्यजति तस्याप्येवम् ॥ 
[सवत्सरानत्ययेन पायश्ित्तम् | 

यस्य नातीतस्संवत्मरः न तस्थेवम् 1 
[पथमाधानवैरश्चण्यम्] 

नचारम्भाथोनि ° पुनराघाने प्रायश्ित्ताधाने च ॥ 
[उपदे शपक्षः] 

: पुनराधेये दशहोतृचतुहोत्रादीनि व्याह्यतिभिरूपस्ताद- 

नान्ताने पनः करियन्तेऽ्याधेयवत्कस्प २ इति ॥ 
निष ~~ == ~~ ~ = -~---~-~ > न [1 

[अविचानेन त्यागप्रमदप्रायश्चित्तषु विषः] 

(वृ) यस्तु-प्येवम् -पाथश्चिततम् ; शक्तस्य बुद्धिपूतेल्यगि स्मातमभि- 
त्यागनिमित्तमुपपातकम्रायश्चित्तमपि परुषापराधनिमित्त कतभ्यम् । 
अनुद्धिपृवनाश ्डित्यनाघातुः मतिपूवैसुद्वा्षयतो द्विगुणम् ;- 

विहितं यदकामानां कामात्द्विगुणं वदेत् । 
इति । देराविषुवादिनोत्स्मे न पुरुषापराघजम् । पश्चात् सति विभवे 

उपेक्षकां भवति ॥ 
[प्रायश्चत्ताप्रच्रात्तदेतुः 

यस्य नाती-स्येवम् -प्रायश्चित्तम्। सवत्सरमुत्छष्टाभित्वानु- 
जनत् ॥ ि 

[आधानत्वप्रान्न वेलक्षण्यम्| 

न चार-त्ताधानेच--दशदोत्रादीनि । परवमेवारब्घम्यत्वात् ॥ 
[उपदेशपश्चे पुनसधानऽ तिदे रासङ्कोचे हेतुः] 

उपदशः पुनरा-त्कल्प इति-अम्रयाधेयधनाणां तदनन्तर- 
भाविनां च प्र्षे: ॥ 

` उ नाप्यारम्भा-ख. ग. घ. पुनराधेये -ख्न, ग. श्च. > इति वचनात्- 

ख. ग. घ. ^ उपेक्षतो-ख. ग. घ. 

०10८ क4. «01. 1. 
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(भा) प्राथश्चित्ताधाने तु यथनन्तरं दोषाकतियत नारम्भार्थो दशहोताम। 
अटप्तेऽमिदोत्रः ॥ 

[स।रस्वतहामाद्यपि कचिन्न| 

अदे च पवोणि न सारस्वतदहोमादीनि ॥ 
[पुनगघेये हिरण्यकक्चिमतम् | 

अवीक् तिरात्रात्न पुनराधेयस्य हते हिरण्यकेशिमतात् 

(घ) रोहिणी पनपैष्र अनूराधा इति नक्षत्राणि ॥ 
॥ ५ । ४९ ११४९ ॥ 

घ) "वर्षासु श्चरदि बाऽऽदधीत।।६।।५०।।१ १५०॥ 

[पायध्ित्ताधने विकिषापपासैः] 

(बृ) प्रायधित्ता-दश्चहोता--अद्त्ते होमे । कथ ? द्रयहाष्ये 
जाधनि होमस्यालोषः £ न ददसाध्यं निमित्तानन्तरमाधानं अनन्तरं 
दोषात्कते'धानि । उमयाभ्युयताभिनिन्नोक अभ्युदये च आरभ्य 
प्ाक्परकारत्समापनींयलात् । प्रक्रान्तस्य कमणो दोषनिषाताथतया 
1 तदङ्गत्वात् । अङ्गानां प्रतानानुविधायित्वस्यावरयकत्वात् ॥ 

अट्क-मादीनि--* अटते दरपूणेमासे वा । अतो दरीपूणे- 
मासाभरयणचातुमौस्यपशचुप्ामकासनुरोषेन निमितज्ञान(नन्तरं॑नेमि- 
्तिकमधानमिद्युपदशः ॥ 
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[पुनराघ्ाने कालः [ 

(भा) रोदिण्यादौ नक्षत्र कृष्णपक्षे बासु शरदि-वा ॥ 
(म्) ` कृताकृतास्सभारा यजुषि च भवन्ति ॥ 

॥ ७ ॥ ५१ ¦ ११५१ ॥ 

[सभारपक्चे यजञुषोऽपि परयोगनियमः। 

(भा) यदि क्रियन्त सेभाराः तदाऽमयाधेययजूषि चाधानाथोनिं 
नित्यानि ॥ 

र 

[सत्र चुक्तकृष्णपक्चषपरिग्रदोपपत्तिः . 

(र) रोहिण्यादो -रदिवा -पुनराधानम् । हृष्णपक्षे इत्यस्याय- 
मभिप्रायः ;-पोणमासीमिष्टरतजनात् उभयोरेकाषिकाश्रपुवसाथनत्वात् 
पुनराधानानन्तरममावाध्यानुष्ठानपिद्धयथमपरपक्षनियमः । पोणमास्य- 
नन्तरमतसजेनविधानदेव पूवोनुषटितपोणेमास्या भविप्यदरशेनः संदेकाधि- 
कारापर्वंसाधनलवमुपपन्नम् । प्राय्चित्ताषानश्लनन्तरदोषाक् तेऽति - 
कान्तस्य “वेणः प्रायश्चित्त कृतवा प्रा्तकारं भ्यत्किश्चित्पवे" कतेभ्यम् । 
वाचनिकल्यागे पृरवाधिकरशाश्लाविरोधेन नेमित्तिकावानकाकनियमं 
युक्त इति ॥ ` 

[यदीति निलयानीति च प्रदस्वारस्यम्] 

यदि क्रियन्ते सं-थौनिनित्यानि--सम्भाराणामभचाषेय- 
यज्जुषां च सह प्रयोगनियमः । सम्भाराभवे यनुषामपि निवृत्तिः ॥ 

1 आस्रधाधयकास्मभारः पक् क्रताग्पक्षे अक्रताश्च व्राह्मण भवन्ति । 

तथाडऽधानग्रजंषि च अथध्याध्रानादीन्यथः। तथा च ब्राह्मणम्--न संश्रद्यास्संभारा 

नः यज्जः कतन्यामत्यथा च्छु संघत्या एव संभारा करत॑व्यं यञ्जुः इति । तेषां 
चोभयेषां सह दि्टतवात्सदप्रग्र्तिस्सह वा निड्त्तिः (र). 2 राप्पूवे-ख.. ग. 
2 धनिऽनन्तर-ख. ग. +कमेणः-घ. 5 कमे-घ. 
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(घ) ` आयतनेषु पुराणान् दभन् संस्तीयं भूमि 
भूम्रति सपेराङ्गाभिगीरहपत्यमाददाति माध्यश्न्दिन 
इतरान् ॥ ९ ॥ ५३ ॥ ११५३॥ 

[सभारतद् भावपक्षयोः क्मक्रमादिः] 

(भा) > समारसेमरणान्ते प्राणदभांहरणे ततो निधानम् । अस- 
भारपक्ष पुराणदमाः संभ्रियन्ते सान्ते च तुरष्णीम् । रजतनिरसनान्तं 
कृतवा पुराणदर्भास्तरणमायतनेषु 'जसेमारपक्षे त्ववोक्षणन्ते । सव- 
नुक्ताऽऽधानमच्रान् सपैराज्ञीभिः पोनराषेशयकेराधनम् । असेमार- 
पक्ष पौनराभेयिकैरेवाधानम् । चतस्लस्सपैरास्यः ॥ 

क (५ 

[सम्भारतदभावपक्षयोः भाष्योक्तापेक्षितांशाः। 

(ब) सम्भारसं-तृष्णीम्--मन्त्ानुपदे शात् । 
रजतनिर-वोक्षणान्ते-- शन्नो देवीरभिष्टय इत्यन्ते । 
सर्वाचुक्ता-कीमिराधानम्--अमयाधेयवस्कल्प इत्याधान- 

मन्त्राणां प्राप्तिः ॥ 

असम्भार-वाधानम्-- जआधानयजुषां निवृत्तत्वात् । 
चतखःसर्पराज्ञयः--पोनरषेयिक्यः। 

निकाय 

1 अरण्याहरणादिसमानमागारंपद्याधानात् । तत्र संभारकाङे पुराणानपि दर्भान् 
संमरत्य निर्वपनक्रले संमाराणामुपरितानपिस्तृणाति। तानेव तु अरसभारपक्षे । ततो 
गारईपत्याधानकारे सवञ्चयावेयकमश््रान्ति चतखभिरपि सपैरा्चीभिगोहपत्यमादधाति । 

सर्षराज्ञीरेव तु अयजुःपक्षे । ता अपरि यजमानोऽनुवतंगत्त ; येनयनादधातीव्य- 

विशेषवचनात् (₹). > अदौ नवधक्रतस्य पञ्चमो भागः मध्यन्दिनिः। तथा 

वृहस्पतभध्यन्दिन इत्यत्र विवेचनात् । तत्र सवान् मध्यन्दिन इति कल्पान्तरकाराः 

(रु). 3 संभाराहरणन्ते-ग. “ यिकीभिरा-ख. ग. 
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(मा) 1 इद तु आक्रनष्वत्ुत्रव॑मानम््र, ,2 यजमानम् प्राङृतानामेव 
मन्त्राणाम् । सर्वे मध्यन्दिने वाजक्तनेयिनीम् ी ̂  ८ "१ 

(स्) ° उपोर्रदभैः परुत्केः संवत्सरम्रवातेरोहष- 
नीयं ज्वरन्त्रुद्धरति ॥ १०।।५४ ॥ ११५४ ॥ 

` [अग्नघुद्धरणसाधनविश्चषः)] 

(भा) उपोल्वा-आख्वेम्य उत्थिताः, आरूवस्मीपि दना त्रा । 
पर्त्काः--परवैवन्तः । प्वाताः-संवत्सरमाकशिऽवेस्थिताः । तेच 
अश्चत्येध्मश्रत्याज्ञायाः । तथोषायः क्रियते यथा नानुगच्छ्यभिः ॥ 

(मू) › यत्वा कुद्धः परो वपति दक्षिणाभिभ् । 
यत्ते मन्युपरोपतस्येतीतरान् ॥ ११।५५।११५५ ॥ 

(स्) मनो व्योतिजरुषतामिति ब्रहस्पतिवलर्चो- 
पतिष्ठते ॥ १२ ॥ ५६॥ ११५६ ॥ 

(ब) इह तु आधाने- मन्त्राणामिति--यजमानानुवतैन श्राङ्ृता- 
नामेव मन्त्राणाम् । व्याहृतीः सपराज्षीरिति व्याहप्या ध सहितेषु 
विषानत् प्राङ्तमन्त्रेषु परय॒क्तसपरासीनामपि पुनः प्रयागः! प्राकृता- 

नामन्ते निषेरात् । अवुल्यकारतात् तस्स्थानापस्यसम्भवात् ॥ 

सवे मध्य -नेयिनाम् --मतेन ॥ 
तथोपायः-त्यभ्निः --दभेगतः ॥ 
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[उपस्थाने मतभेदः] 
(भा) वृहस्पतिवत्योपस्थानमारितस्याम्न;, शमने; कृते ¦ मरद्राजमतात् 
उपदेशस्तन्त्रेणोपस्थानम् । आवसथ्यस्य. श्चमने इते -सर्वेषा्ः ॥ 

(सू) सप्त ते अग्ने समिधस्सक्च जिह्वा इत्यन्त्र 
जुहोति ॥ १३।५७॥ ११५७ ॥ 

सप्तविंशी खण्डिका ॥ 

[मन्त्रविनियोगः प्रकृतिश्च | 

(भा) अभिहीत्रहोमो नित्यः । पृबाहुतिः सप्तते अभ्रे इति प्रातर्होम- 
विकारः ॥ 

[अस्मिश्चपस्थाने कर्ता 

(ब) ब्रहस्पति--जमतात्- प्रत्यगशिष्टादुपम्थानं याजमानम् ॥ 
[उपदेरपक्षे हेतुः] 

उपदेश-नम्-सर्वेषाम्-- सवान्ते विधानात् ॥ 
[मनच्रवि{शणामविध्यारयः प्रातदांमविकारत्वापपत्तिश्च] 

अभिरोत्र - मविकारः -- अ्मयाेयास्करणान्तरत्वात् । 

जुहोतिप्र्यभिज्ञाया अभावात् । अभिहोत्रशव्दस्य च नित्याधिकाराभि- 

होत्र मुख्यत्वात् तद्धर्म परतात् प्रकरणान्तरन्यायेनाषानाङ्गमूतािहोत्रेऽति- 

देशपरापे मन्त्रविधिने युक्तः अपि तु " मन्त्रविरिष्टहोमान्तरविधिरेव । 
अन्न च पृणीहुतेरविधानान्नित्य एवाभिहोत्रहोमः । पूवाहुतिः सप्त ते 

अञ्न इति विङ्ृतौ चोद्यमानो धभेः प्रधानार्थ भवतीति । पएवाहतेः 

प्रधानत्वात् । अस्य च कू्तका्ये विधानात् पूर्वाभिहोत्रकायोपन्न- 

त्वात् प्रातर्होमविकारस्वम् ॥ 
[ 

1 अनयेवाच्र पूर्वाहुतिः । न तूष्णीम् । नापि द्वादशगृहीतमञ्चिहोत्रस्य स्थने 

भवति । मन्रवर्णात्त अभिरदेवता । प्रातदौमविकारत्वं च पूवेवत् (र). मन्त्रहोम- 

विशिष््यमान्तर-ख. मन्त्र हेमान्तर-ग. ° पृणा-ख, ग, 
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(घ्र) अश्रेय पञ्चकपालं निवेपत्यष्टाकपाटं घा ॥ 
॥ १।॥ ५८ ॥ ११५८ ॥ 

(भा) आभ्य हविरिति मश्रसत्ामः । 

(स्र) यदि पश्चकपालो गायत्यौ संयाज्ये यद्यष्टा- 
कपालः ` पङ्कयौ ॥ २॥ ५९। ११५९॥ 

(मा) यस्याजुषद्विदाहित इति संयाज्ये गायत्रयौ ॥ 
(श) ° सर्वैमाम्रेयं भवति ।॥२३॥६०॥ ११६० ॥ 
(भा) > सवेभ्मायेयवदेव विधास्यते | 
(स) पञ्चदश सप्रद्व सामिधेन्यः।४।।६१॥ 

॥ ११६१॥ 
(स॒) › सामिधनीप्रभृत्युपाच्ज्ु यजत्योत्तमादनूया- 

जात् उचेखिष्टकृतम् ॥ ५॥ ६२॥ ११६२ ॥ 
[उ्चेस्त्वे स्थलधिदेषव्यवस्था] 

(भा) सप्तदशसु प्रधुपावाजवत्यो यत्र॒ नोपदिषश्ौः अश्चिपिष्वष्टकृत 
सूक्तवाकयोर्देवताया आप्यु्चैः ॥ 

(घ्र) सप्रद-वत्यौ-सषदशचयु सामिषेनीषु प्रथुपाजा अमत्यैः इति । 
[उपांद्युत्वार्देऽप्युश्चेस्त्व हेतुः| 

यत्र नोपदि-प्युचैः--पूषसुपां्तेन प्रयुक्तानामप्यत्रोशस्तव 
पक्तवाकस्यानृयाजात्परत्वात् ॥ 

1 प्ङ्कथौ स्वयमेवदर्दयिष्यति (रु). 2 ग्रदस्यामिष्टौ हविः देवता संयुक्त॑तस्सः 
वैमक्नेयं भवति । विकारान् स्वयमेव कर्तव्यान् वक्ष्यति (र). 3 सर्वं सौम्यं-ख 
+य यदेव विधायस्यते-ख. ग. ड.  यजतिरघ्र प्रकरणार्थः । उशचैश्तमं संपरष्यतीरि 
लिङ्गात् तेनोपाञ्य प्रचरतीति श्चतेश्च ¦ तेनाध्वेयुनिगदा अप्यु्पाशवो भवन्ति (र) 
6 छ्यः-ख. ग. ~घ. 



४ 

खे. २८, सू, ८.] आपस्तम्बश्रोतसत्रे पञ्चमे भन्न अष्टमः पर्लः 617 

(स् ) अग्नाग्ने अश्रावग्रेऽभिना्म्ेऽभिमग्न इति 
चतुषु प्रयजिषु चतस्रो विभक्तीदधाति ॥ ६ ॥ 
॥ ६३ ॥ ११६३॥ 

(भा) समिधो अभ्र आज्यस्य वियन्तिति द्वितीयोऽभिशब्दः कमा्थः। 
सर्वत्र तनूनपादम्मावश्च आज्यस्य इडो अभिनाऽञ्न आज्यस्य बर्हिरभि- 
मञ्म॒ आज्यस्य भयाजानूयाजेष्वेव विभक्तीरिति प्श्चमेऽपि स्यादन्या 
विभक्तिः ॥ 

(सू) °नोत्तमे ॥ ७॥ ६४ ॥ ११६४ ॥ 
(भा) तथोत्तमे प्रयाजे नोत्तम इति निषिध्यते ॥ 
(सृ) ` विभक्तिरुक्ता प्रयाजेन वषद्करोति ॥ 

॥ ८ ॥ &५॥ ११६५॥ 
[विमक्तिश्रयोगस्थानम् | 

इत्युपरिष्टादेवतोपरुक्षणस्य व्याहतीम्यश्चं परतो विभक्तिः ॥ 

(बृ) विभक्ति-्कराोति--इति पक्षान्तरम् । तत्र- 
[इहम्याजपदाथः मख्क्रमश्च] 

उपरिषटादि-तो बिभक्तिः---प्रयाजेन वषट्करोतीति भयाज- 
शब्दो याज्याशवचनः । अतो व्याहतिभ्यः पुरस्ताद्विर्माक्ति याज्य 
चोका तदन्ते वषट्कारः ॥ 

नयना 

1 उनेनादितश्वतुषु प्रयाजेषु याज्यागतानामाघ्नेयश्ब्दान् पुरस्तादावापिकान् 
विभक्तथमिशब्दान् निधाय पाठ. अ्रददयेते । तथथा ; समिधो अम्नाप्न आज्यस्य 
वियन्तु तनूनपाद भ्राव्च आज्यस्य वेत्तविलयादि । 'अभ्नाविति संबुद्धे रूपं दरषटव्यम् 

(र), 2 प्रयाजानूयजिष्वेव विभक्तीः कुयोदिल्यविरषश्रतेः पूेखत्रेण प्रयाजचतुष्ेय 
विभक्तिचतुष्टयनियमच्च । पच्वमेऽप्यनियमेन याकाचिद्धिभक्तिः कार्येति भ्रमो 
म! भूदिल्यारम्भः (₹). ॐ अथवा विभक्तिमुक्ता प्रयाजेन वषट्करोति याज्यायाः 

पुरस्ताद्वा विभक्तिन्द धाततीलथः । तद्यथा ;--अप्नासमिधो अञ्न आज्यस्य अग्नौ 
तनूनपाद म्न आज्यस्य वेत्तविलयादि (₹). +ज्यापरः-ख. श. 
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(घ) यं कामयेत्रुयादिति तस्योपरिषटायेय- 
जामहाहिभक्ति : दे ष्यास्पुरा: बा अषदैक्षारात्ˆ॥ 

॥ ९॥ ६६8 ॥ ११६६॥ 

[उपरिष्टा्रेयजामहःत्पुरावषटर् कारश्च चिभक्तिघटिवमन्त्र 
प्रयोगक्रमः। । 

(भा) ततर प्रथमे प्रयाजे "ये यजामहे समिषो मृथवसपुकरमरा 

समिषो अग्र आज्यस्य । ये यजाम भूवस्सुवरमो तनूनपाद 

आज्यस्य । भूरुवम्सुवभिनेडो अम्र आज्यस्य । मृवस्छुवरभरं बर्हि 

स्म आज्यस्य । उपरिष्टाचेयजामहास्पुर्तदिवतोपरक्षणात् व्याहती- 

भ्यश्च ये यजामहे * अम्मामूयवस्समिषो अम्र भाज्यम्य ये यजामहेऽ- 

मनो मू्ैवस्युवस्तनूलभ्पादमा आज्यस्य । ये यजामहेऽभिना 

[तन्न प्रथमे इत्यादि भाष्यस्य विभकतिप्रकारदहौकत्वम् | 

(र) त॒त्र प्रथमे-रग्र आज्यस्य--इति विभक्तियुक्ता प्रयाजन 

वषट्करोतीतयस्मन् पक्षे प्योगप्रकारः ॥ 

[कास्यतिभक्तिप्रयोगपश्नः । स्वपरशासीयन्वयिभागः, 

उर्पारष्टाययजामदहादिपि--शाखान्तरीयपक्षाश्रयणेन । अनु- 

करान्तपकषस्तु सूत्रकारपक्षाश्रयणेन । द्वितीयोऽभिशन्द्ः करमाथः इति 

प्रथमपक्ष: । विभक्तिशुक्त्। प्रयाजेन वषद्करोतीति पक्षान्तरमस्मच्छा- 

खीयम् ॥ 
नि
 निः कभ "केक 

केनः 

1 त 

। काम्याविमावपरो कल्यौ । येयजामदादुपरि्द्रयाहृतिभ्यश्च पुरस्ताहिभक्ति- 

रिकः पक्षः तथयथ) ; - येय जामदेभाभृर्युवस्तवः समिधो अभ्र आज्यस्य अमजामहे 

भसुवस्सस्तनृनपादश आज्यस्य वेत्वियादि \ पुराथषरुकारादिति द्वितीयः । तत्र 

तिश्च विभक्तेव भवति तद्यथा विथन्तवभ्ना ३ वौषडिलयादि (द). > भ्रास- 

मिषोमु-ख.ग. ध. °न पात् येयजा-स्, ग. 
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भा} भूरवात्ारेड स्स आज्यस्ड ये यजामहे ऽभि, मू मुवस्सुववर्हैरम 
आस्यस्य । पुरा वा ` यषट्कारादिति पूरवे" वषट्काराणां विभक्तीनां ' च 
इतिः, 1 * विथन्तवममा इवो वेतभ्नौ इवो वियत्वभिनावो वेत्वभिं वो । 
तऋद्धिकामस्म विधिद्भयम् ॥ 

(स्) ˆ अग्रि स्तोमेन: बोधयेत्याभरेयस्याज्य- 
भागस्य पुरोऽनुवाक्या भवति । अग्न आयूरषि 
पवस इति सौम्यस्य ॥ १०॥ ६७ ॥ ११६७॥ 
[श्रत्युक्तसौम्यत्योपपत्तिः ; याज्या अनुमन्बणे च] 

(भा) पवमानेन -सौम्यस्यानुग्रहात् तेन सोभ्य इति । 

[दवतापरुश्षणव्याहत्युभयग्रहणफलम् 
(घु) पुरम्तदेवतोपरुक्षणाद्रयाह्यतिभ्यश्चल्युभयोपादानाहेवतोपरक्षण- 
पक्षे ततः पूवम् इतरथा व्याहतिभ्यः पूवैमिस्युमयापादानम् । उपदे शपक्ष 
ग्याहृतिदेवतयोः क्रमभेदात् ॥ 

परा बा-षटूकाराणां-- विभक्तयः । 
(प्रतमानर् | 

विभक्तानां च शुतिः--आश्वलायनवचनात् । 

[सौस्यस्यपवमानपुरेजुवाक्यात्वोपपादनम् ] 

उपरिष्टायेयजामहात् वषटुकाराप्पुरतां वा-- 
पवमान-सौम्य इति-- अद्म आयू.षि पवस इति सीम्यस्येति 

सोम्यस्य पवमान परोऽनुवाक्यान्वयसिद्धो हेतुः पवमानस्वेन सोम्यस्यानु- 

ग्रहातेन सौम्य इति । ° (अ) तः- 
जर्ण 

1 वियन्त्वन्नभ्य इवो वेत्त्वाभ्यवेो वियाभिनाभ्यवा वत्वश्रीभ्य्ौ ऋद्धिच 

४ अत्र देवतानिगमेषु सौम्यस्य स्थाने अप्निं पवमानं निगमययुः। यथा :-- 

अभरये पवमानायानुच्रदीत्यादि (रु). 3 स्विष्टकृतेन इत्यधिकं क.-पुस्तके. 
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(भा) अभ्मये पवमानायानुत्रहव्यक्ते भग्र भाय “वि पवस इति पुरोऽ 
नुवाक्या । अं पवमानं यजेवयुक्ते भूमुवस्सुवभुषाणो अभिः पवमान 

आज्यस्य हविषो वेत्तिति याज्या । अभिना पवमानेन यज्ञश्च्षुष्मानभः 
पवमानस्याहं देवयज्यया चक्षु्मान् भूयासमिति हुतानुमत्रणम् । भि. 
पवमानयोरहं देवयस्यया चक्षुष्मान् भूयासमिति समस्तम् ॥ 

(स्) ` अभिरृधीति वा सौम्यस्य कुयात् ॥ ११॥ 
| ६८ ॥ ११६८ ॥ 

[सौम्यस्यास्नयत्वप्रकारान्तरम् | 

(मा) यदाभिभू्वेति सौम्ये तदोमावामयावाज्यभागो स्याताम् । 

अप्रये पवमानायोत्तरस्स्यादिति विषिद्धयम् ॥ 

[अन्न याज्यापुरोचुवाक्या दिपक्षान्तर च 

जुषाणो अभिराज्यस्य हविषो वेत्तिति । सौम्यस्याभेयतव 
याज्या आभ्रेयवत् विहतानुमन्तेणमुक्तरस्य । अभ्रयोरहं दैवयज्यय 
चक्षुष्मान् भूयासमिति समस्तस्य भरद्वाजाश्चसयनमतिश्च ॥ 

[उपदेशापश्चः। 

उपदे अ(ज्यभागयोः पुरोनुवाभ्यामातनं विकार इति ॥ 

(दू) अग्नये पवमानाये-लुवाक्या--यदाऽग्निधामृ योत्तरस्स्या 
दिति--विभिद्वयम् उमावाभचेयावित्यस्मिन् पक्षे अभिमूरमेति पुरोऽ 

सुषाक्या पवमाने पूर्वोक्ता ॥ 

जञषाणो अग्रेयत्-यनमतिश्च --उभयेोरामेयतवन । 
[षिकारसत्वे हेतुः] 

उपदेश आलज्य-विकार इति--ताबन्मात्रबाषेनाप्युपदेशद्धयो 
पपत्तेः ॥ 
जानामम 

1 असमस्त पक्षे केवलमभ्निमेषे निगदेयुरिति किष: (र). 
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(घ) ` प्रजाकामपञ्चुकामस्य प्रजाव्यृद्धपञ्यव्यद्धस्य 
वा ॥ १२।॥ ६९ ॥ ११६९ ॥ 

(भा) यः प्रजाकामः पञ्युकामः तस्याप्याभ्नेयो । यस्य म्रियते प्रजा 
स पजाव्यद्धः । यस्य पशर्मियते स परग्यद्धः ॥ 

(सू) अभिन्यक्ताः यलीसंयाजानामृचो भवन्ति ॥ 
॥ १३॥ ७० ॥ ११७० ॥ 

[पल्लीसयाजषु विश्ोषः, 

(भा) अभिन्यक्ताः पललीसयाजीनामृचो भवन्तीति वचनादेवताशब्दस्य 
परोऽभिशन्दस्तयेव विभक्तथा क्षिप्यते । तेन सर्वामनेयत्वम् । अतो 
नाध्वर्योर्विकाराः । सोमाय वृष्णियम् । असरताय सोमाय दिवि । खष्टार. 

मभभ्रियम् | देवत्वष्टः अम्र विरराणः। देवानां पलीरभिरुशतीः । देव- 

[सवौभ्यत्वे हेतुः] 

(वृ) अप्रिन्यक्ताः-क्षिप्यते- तेन सबाप्रयत्वम्--अभि^्यक्त- 
स्वमत्रेणणचांम् ॥ 

[नाध्वर्योविकारा इत्यत्र हेतुः| 

अतो नाघर्यो्विंकारा-- तस्यम्नेयतेन विकाराभावात् । 

1 प्रजाव्युद्धः नष्टप्रजः । तथा प्रह्ुव्युद्धः । एषामपि अन्निमूरधेति सौम्यस्य 
कुयात् (र). 2 याः पल्ली संयाजानाग्चः याज्यानुवाक्याः ताः अभरिन्यक्ताः-- 

निषिक्तिशब्दा भवन्ति । तासु ऋषु देवताशब्देभ्यः पर् तत्समनया विभक्तया 

अभनिशब्दः म्क्ेप्नव्य इत्यथः । यथा विश्वतत्सोमभ्े व्रष्णियमित्यादिना उक्तः 

पलीसंयाजो विक्रियते तख खयमनाभ्नेयत्वात् सवंभ्नयाथत्वाचं विक्रारस्य । तथा च 

ब्राह्मणम्--अभिन्यक्ताः पल्लीसंयाजानाग्चस्युः । तेनाश्नेयं स्वै मवति इति । 
ऋच इति वचनाच्च नाष्वयुनिगमेषु विकारः आज्यभागानन्तरं व्युत्कमेण 
पल्लीसंयाजनवचनसुत्तरसूत्रे सदोभयेषां विक्त्पविधानार्थं ब्राह्मणानुसारार्थं॑च (र). 

४ प्रधम्-ख. ग. ५अभ्नित्व-ख. ग. 5 णचोः ख ग. 
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(भा) परलीरभिरिन्द्ाणी। राकामहं याम्ते राकंऽमे सिनीवाल्यमे पृथुष्टुके 
क्िनविल्या अग्मये जुहोतन कुहूमभिमह कहूगभर्देवानाम् । उपदेशो 

(पक्चान्नरम्| 
देवताशम्दमपनीयाभिशब्दभ्य तयेव विमक्तया क्षेपः । अभिना पक्ली- 

रिति देवपलीषु । उतसावियन्तभिपर्बरिति॥ 

(म्) अपिवा यथापूतेमाञ्यमागवे्ं पलीसैयाजाः ॥ 
॥ १४।।७१ ॥ ११७१1 

(सू) > तमदयाश्वामलयक्षरपयी याज्याचुवाक्या 
भवन्ति । दरे आगरेयख द्रे खिष्टकृतः। १५।।७४॥ 
॥ ११७२ ॥ 

[याज्यादुवाक्रयापिद्पन्थचस्था। 
(मा) अभयस्य नित्यमक्षरपङ्कयो । जष्टाकपाठपक्ष लिष्टहृतः | 
पुरोडाशस्यानियमः ॥ 

(वृ) ` उपदेशो--क्षिपः--अभ्नि वृष्णियापिस्यारि ॥ 
[पङ्किच्छन्धसः परिग्रदमानं तत्र प्विद्पश्च 

अष्टाक--षटङरत इति--पङ्कय शजानुत्राक्या मवन्तीति। 
अष्टाकपार्पक्षे प्रधानस्य स्िष्टङृतश्च पङ्कयः | प्ड्धिमात्रे जक्षि 
उक्तेऽपि सूत्रकारेण अक्षरपद्कय" ईति विशेष उक्तः । पश्चकपाटधपक्ष 
लिष्टश्छृतो गायत्रो यस्याजुषद्विश्मादित इति ॥ 

[पुरोडाशविष्यऽनियमहतुः, , [र 
प्रोडाश्स्यानियमः---कपारुपङ्कवयोः वासान्तरे -अष्टा- 

कपारुविघानात् अस्मच्छायां च पश्चकपारुपस्य ॥ 
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घ) पुनरूजो सहरय्येत्यमितः ` पुरोडाश्नमाहुती- 
जोति ॥ १६ ॥ ७५॥ ११७५॥ 

घ) पुनरूजेति बा पुरस्तात्प्रयाजानां सहरथ्येस्युप- 
रिष्टदनूयाजानाम् ॥ १७॥ ७६ ॥ ११७६ ॥ 

(मू) > एतद्रा विपरीतम्॥ १८ ॥ ७७ ॥ ११७७ ॥ 
|पुनरूजंत्यादि होमयोदेश्दिव्यवस्थादि) 

(भा) यस्मिन् होम कर्ष्यामाति ° तत्र पृनशूर्जेति जुहोति । ततः 
परोडकिज्या “ तस्मिन् । ततस्सहरय्येतयुपरिासुरोडाशस्य होमः ॥ 

(सू) उमयीदैक्षिणा ददाति ॥ १९॥७८॥ ११७८ ॥- 

अष्टिं खण्डिका ॥ 

(सू) › आग्रयाधेयिकीः पौनराधेयिकीश पुननिष्कृतो 
रथ इत्येताः शतमानं च हिरण्यम् ॥ १। ७९॥ 
|| ११७९ ॥ 

५५५५ [सि कि | । ध 1 

(शृ) यस्मिन्-शेज्या तस्मिन्-देशे ॥ 
ततस्सहः-दहोमः-- अभितः प्रोडाशामिति देशामिभायामेति ॥ 

पोणेिभोनेधनिणे 

1 पुरोडारोज्यायाः पुरस्त देकासुपरिष्टादन्यामित्यथः ,। पुरोडशिस्यापार 

अघसत्ीत कचित् ; तदयुक्तम् । उत्तरविक्रत्पानाचिलयात् अभितो वपांजहेर्ताति श्रतेः! 

सूत्रकतैवान्यया व्याख्यानान्र (र). > उपरिषटास्रयाजाना पुरस्तादनू : “ ° यत्र-ग 

4 तस्सिभ्नेव-. 5 परौनरधयिकीश्च पुनर्निष्करृतोरथ इन्येता इत्यन्वयः । उक्ता हि एत 

्राह्मणे प्पुनर्निष्कृतोरथो दक्षिणा पृनश्त्यूतं वासः पुनरुत्टषटोऽनदुान्.' इते । तत्र. पुन- 

निष््तः पुनस्संस्कारेण,.नवीकृतः । पुनस्तस्युतं--दाव्यःथं सूत्ेरसस्यूतम्। पनरदटोऽ- 

वदरो गौः तथा बोधायनः--पुनर्निष्कृतोरो दक्षिणेति पुनस्शस्छत एव. भवति । 

पुनर्तस्यतं वास इति पुनस्स॑स्छृतमेवेतद्धवति । पुनरुत्छ्टोऽन इन् ईति अक्सीण 

गव एवैष उक्तो भवतीति (स) 
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स्) ` तस्माद्रजतं दिरण्यमि्युक्तम् ॥ २॥ ८० ॥ 
।॥ ११८० ॥ 

शू) ° पनरभिहितो रथः पुनरुत्स्यूत स्यापररं पनः 
कामस्याप्त्या दत्यकेषाम् ॥ २ ॥ ८१ ११८१ ॥ 

(दक्षिणा प्दाथैविव्रणादि| 

(भा) पुनर्निष्कृतः--पुनस्तस्ृतः । पुनरुत्स्यूतं ऊध्वं यस्य सीवनं 
हृतं पारितस्य + पुनगह्यते ` वसनाय द्वितीयमुर्स्यतम् । को 
सुनश्शम्दपयोगात् कृतम् । उत्सृष्टा वाहनाय समर्थः पृनगृ्ते 
पनरुत्चृष्टः । शतमानं हिरण्यम् । रजतं न॒ देयम् अन्यत्रापि 

यज्ञकभरणि । वर्हिषीति यज्ञकर्मोपणक्षणात् । प्रतिषेधार्थम् ॥ 

(घ) पुनरुत्स्यूत-गात्कृत इति -पुनम्सीवन हवन्त ॥ 
[रजत हिरण्यराच्दपयोगाद्रजनानिष्रवानुपपत्तिशक्रुापरिहारः। 

कतमानं-न देयम्-- यथपि समे हिरण्य रजतमिव्येवमादिषु 
दिरण्यश्न्दो रजते प्रयुक्तः ; तर्थाऽपि शछतमानं च हिरेण्यमित्यत्न न रजत 
दानम् तस्माद्रजतं हिरण्यमदाक्षिण्यपिति निषेधस्य सवयज्ञेषु सवं 
रजतदाननिषेषाथेतात् । बर्हदशब्देन यन्ञमात्ोपरक्षणात् । तस्मा- 
हर्हिंषि न देयमिति, तदाह ;-- 

अन्यत्रापि यज्ञकमेणीति । 
बरहिषीति -धाथम्--सवंयङेषु बरहि"भहणात् ॥ 
[
1
 वकवत % भ १५.५४ ५० 

1 द्रातमानं हिरण्यभिल्यक्तं तत्र किं रजतस्यापि दहिरण्यस्यदान ङभ्यतेः 
नेत्याह, ° ब्राह्मणे तस्मद्रजर्त हिरण्यमदाक्षण्यमित्यारभ्य तस्माद्र्हिषि न देयमि 

त्युक्तम् । ततः ख्णमेव दयमिति भावः (र). 3 पृनरभिं्ितः--पुनस्संरछृतः । 
स्यामूल--वासेोविश्षषः। यथास्यामूञेने क्षणमेवाश्च॑संज्ञ ।यस्तीसादंं । विकल्पते 
चेत्यं पुननिष्छरतादिभिः । पुनःकाम्यत इति पृनःकमः पुनराधेग्रफलम् (र) 
+ तद्युन-ग. 5 वासनाथम्-ख. म. < ्रहणम्-ख, ग 
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(भा) पुनरमिदहितः पनरमिप्रेतः । ' स्यामूर--कम्बलम् । तत्र दक्षि 
णाद्वयम् ॥ 
(सू) यदीतराणि न विचेरन्नप्यनदुाहमेव दधात् । 

अनडइहि ह वाणएतेच कामा अतश भूयासं 
इति पेङ्ायनिाङ्मणं भवति ॥४।४२॥११८२॥ 

(भा) अनङ्हमवेत्यवधारणादामयाषेषिकीनामपि निवृत्तिः । पृनर- 
त्यष्टो न । केचित्त्वविशिष्टमनडाहम् ॥ 
(घ्र) देवे अग्नौ देवो *अभ्रिरिति दयोरनूयाजयो- 

विंमक्ती “ दधाति ॥ ५॥ ४३ ॥ ११८३ ॥ 
(भा) देवो अग्नो बहिवघुवने देवो अभिनैराश“सो वसुवने ॥ 
(स्) ° नोत्तमे ॥ ६॥ ४४॥ ११८४॥ 

[निषेधगप्रच्रत्तिहेतुः] 
(भा) नोत्तम इति प्रतिषेधो ब्राह्मणे ° सामान्यचोदितत्वास्मयाजानू- 
याजेष्विति ॥ 

(बृ) पुनरमि-मिप्रेतः--पूवेमारूढो विचरज्य पुनस्स्वाङृतः ॥ 
तत्र द क्षिणाद्वयम्-- एकेषां मतेन । 
अनदवाह-पुनरुत्युष्टेनेति -- पनरुत्यष्टोऽनङ्वानिन्युक्तस्येव 

नियमाथं वचनमिति ॥ 
[केचित्तुपश्च उपपत्तः] 

केचिखवशिष्टमनद्वाहम्-राखान्तरोक्तत्वादपि अनडद्वाहमि- 
त्यस्य तु पनरुत्यष्टाविरेषणानुपादानात् ॥ 

[नोत्तम इति निषधंहतुविवरणम् ] 

नोत्तप-याजेष्विति प्रयाजानुयाजेष्वेव विमक्तीरिति सवानु- 
याजप्राप्तत्वात् ॥ 

1 स्यामूखमू्-वासोविेषः (ह). 2 तद्यथा देवे अभ्रा बहदेषों अभ्निनेराक्षं 
स॒ इति (रु). 3 अम्र इति-क. “ददाति-ख. 5 न्याख्यात उत्तमत्रयाजेन (स). 

6 ब्रह्मणसामान्य-ग. 

350 एष प्र, प्01 1, 40 
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(सृ) उचचैरत्तमं 'सपरष्यति ॥ ७॥ ४५॥ ११८५ ॥ 
(सू) सिद्धमिष्टिस्सतिष्ठते ।॥। ८ ॥ ४६ ॥ ११८६ ॥ 
(स्) आभिवारुणमेकादश्षकपारमलुनिनैपति सर्वेषा- 

मनुनिर्वाप्याणां स्थाने द्विदेवत्यानां भा ॥९॥ 
॥ ४७॥ ११८७॥ 

[आचनिवारुणार्युनिर्वांपस्य स्थानापन्तिः] 

(भा) आभिवारुणोऽनुनिवीशप्यान् सकठान्* गृहाति ॥ 
[द्विदेवत्यस्थानापन्तौ कमे विशेषः] 

यदा द्विदेवत्यानां स्थाने तदा हृत्वा पवमानहवीषि आभिवा- 
हणः । ५ तत आदित्यः । प्श्चाद्धिष्णवे शिरिविष्टाय ॥ 

[भाष्यस्थसंकरूपद्राथः] 

(वृ) अपिवा-गक्षाति--पवमानहविरदीनां कानपि । तस्था- 
नापततेः ॥ 

[कमग्यस्यासे हेवुपपत्यादि] 

यदा द्िदेब-त्सर्वेषामू-- स्थाने । आमरयोत्तरकारं विधाना- 
देव अनुनिवोप्यते सिद्धेऽपि अनुनिवाप्याणां स्थान इति गिरदशात् । 
्विदेवघ्यरिङ्गस्य स्थानाहरीयस्त्वेऽपि पुनवेचनात् । संतिष्ठते 
पुनराषेयमित्यत्र वचनादाषानाङ्गपिष्टयः । एवं च पवमानादिकोरय- 
“करणस्याङ्गतवनिर्देशात् तेषामङ्जत्वमित्यमिप्रयेण भाष्यकार ' माषानाज्ग- 
मिष्टयः ' इत्युक्तवान् । संतिष्ठतेऽभेष्टोम इत्यन्न सायमभ्निहोत्रकारे 
प्ातर्होममिति निर्देसादनङ्गत्वं होमयोः ॥ 

पो क चते ग जनत् सिकिी नि त 1 

1 सेतरेष्यतीति प्रदर्शनार्थम् । याज्याप्यन्नेरेव ; ग्रथोक्त--उपांश्चुयजत्यो- 
तमादनूयाजादिति (३). 2 द्वितीयस्मिन् पक्षे पवमानहविषामन्ते आभ्निवारुणः । 
तदन्ते आदिलयः । तदन्ते वेष्णव इति क्रमः (र), 3 प्यानां कालखनपि-ख. ग, 
प्यस्सकलानपि-घ. + सकलानपि-क, 5 तत्र-ग. 5 कारणस्यज्गनि-घ,. 
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[प्रथमाधाने अजसखद्शदो जादि 

(भा) आभ्िवारुणामिति द्विखसामान्यात् द्विदेवत्यानां ` स्थाने 
नाजस्चाः । नारम्भायानि । यावल्जीवमेक एवारम्भ इति ॥ 

[पुनराधेयानन्तरप्रयोगपोवौपयंमतिभेदः] 

करते पुनराषेये यद्ाऽऽगच्छति दशेः पूणेमासो वा तदेव पूवं 
प्रयुज्यते । केचित्वाहुः--पोणेमासीमिष्टठा कृत उत्सगेः 2 । अतोऽ- 
मावास्थेव पूर्वै भरयुज्यते तयोरेकफ़रुतवादिति ॥ 

[अजसख्रादिप्रतिषधहेतुपपात्तेः] 
(बृ) नाजसा इति--अभिहोत्रमारप्स्य इति प्रकृत्याजन्तविधाना- 
दमावास्यायामादधानस्येति नियमाच् प्रथमाधानानन्तरमेवाजसराः ॥ 

नारम्भाथानि--दशहोवृचुर्दोत्रादीनि ॥ 
यावज्ञीव-म्भ इति--सङ्क्तैरेव सर्वभयोगोपकारकिद्धेः सकृ 

देव कतव्यानि ॥ 
[ददपुणमासयोरन्यतरस्य पाप्तस्याचुष्ठानपक्षः. 

करते पुन-प्रयुज्यव इति--आरन्धदशेपूणेमासस्य विभिननष्व- 

भनिषु समाहितेषु प्योगशक्त सत्यामनन्तरप्राप्तकमेपरित्यागायोगात् । 
म अनेकातिपत्तो कृतप्रायथिते्टेर ॥ 

[दह स्यैव प्रथमप्रयोगपक्षः] 
कैरि 9 दिति कके 

चेर्वाहुः-रेकफरत्वादिति--उभयोरेकाधिकारसाधनत्वात् । 
कृतपूवीभिकारस्येव उत्तरकमेण्यधिकार इति उस्सर्गेटपूवेकभयोगे 
अमावास्येव प्रथममिति पूवस्मिन् पक्षे प्रायश्चित्तेनाधिश्कारसपादन- 
मिति ॥ 
[1 1 9  ) [17 1 ~ ~~ 0 ए. ए र । ~~ [गि ति त त 1 ४  । 

1 स्थने अनुनिवाप्यसामान्यान्नाजकाः-ग. समान्यात्सवैषम्-ख. घ. 
५ उत्सर्गे -डः. 3 करेस-घ, 
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(घ) सिद्धाभिषटिस्संतिष्ते ` संतिष्ठते पुनराधयम् ॥ ` 
॥ १०॥ ४८ ॥ & १८८ ॥ 

(घ्र) ` यस्तृतीयमादधीत स एतान् होमान् ज॒हयाडक- 
स्सरेकस्सुरेक इति ॥ ११॥ ४९ ॥ ११८९ ॥ 

[वृतीयाधघानपदाशैः छेकादिद्दोमकाटदिश्च] 

(भा) यः पराचीनं पुनराघेयाडिति वचनात् द्वितीयमेव * तु पुनराषेय- 
मञ्रयषेयं तृतीयमाधामे भवति । त्र यऽअग्मय इति इत्वा सकामाः 
स दर्विष्टामान्ते ॥ 

11 क, ॥ वि सलि कन ए कोने कदशन क, भन 

| दर्विहोमान्त कतैव्यताल्यायः 
(ब) तत्र येऽप्रयः-होमानामन्ते--आस्रय।धेयिकर्दू्िहोम सति 
आआगन्तूनामन्त निवेश इति ॥ 

[ततीयाधानापपादनम् | 

दितीयमेव-भवाति--वस्तृतीयमादधीत स एतान् होमान् 
इत्यस्य रेषो यः पराचीनं पुनराषेयादिति । अतो यस्य निमित्तादि- 
वशेन द्वितीयं पुनराषेयं भवति तृतीय वाऽमयाघय तदा उेकष्टोमा इति 
द्वितीयमेव न त्वाघानक्रमतियमविषानम् ॥ 

1 पुनराधयम् श्त्येतवन्मात्रम् क .पुस्तक्चे, ” अथ तृतीयाधने कश्चिद्धि 
दोष उच्यते-~-तन्न "यः पराचीनं पुनरधियाद्निमाद्धीत सर एतान् दमन् 
जहुयात् शति श्रुव्यतुरोधात् । यः प्रथममम्नीनाधाग्र तता द्वितीयं छरत्वा पुनस्तृ- 
तीयभाधत्ते विशेषवचनात्त्थैते दहोमा भवन्ति । यथाक्थशचिद्रा तृततीयाधनि 
विदेषक्चनात् । तथाऽन्यन्न मीमांसा---किं तृतीय पनराधरनि होमा एत आहो. 

खित् अश्रथाधये उत उभयाक्माभेति१ प्रकरणत्पुनरधेय इति. केचित् । 
अभ्निमादधीतेति श्रतेः अश्नधाधेय इयन्य । उभयस्मिन्निदेवे सूत्रकाराभिप्रायः। 
यस्तृतीयमादधीतेत्यविदषवचनोदेव । तथा च उभयमादह बोधायनः । एतेमैव 
अभ्नथाधेयकल्पेन एषां होमकाले व्याख्यातः (स). » मेव पुनः-ख. ग. घ, 
4 होमानां प्रत्यान्नायः-ख. ग, डः, 35 मनामन्ते-घ, 
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(भा) आम्रघाषेयिकानां वा दर्वहोमानां प्रतयान्नायः सामान्यात् । 
त्वन्न अमरे सत्वन्नो अमम इति आभिवारुणस्य याज्यानुवाक्ये स 
चद्मीषोमीयविकारः। अन्वाहायेदक्षिणाः येषां वा स्थन भसा दक्षिणा ॥ 

(स) > यदरण्योस्समारूढो नश्येत् ॥ १२॥ ५०॥ 
॥ ९१९० ॥ 

[आग्चघाधेयिकदर्विहोमप्रलयाश्नायत्वोपपच्चिः] 

(र) आग्रथाधेयि-सामान्यात्--श्छप्तका्ये वेकृतोपदेश इति वर्वि- 
होमसामान्यात्तत्कायेकरा इति ॥ 

[अन्वादा्यदक्षिणात्वे हेतुः] 
अन्वाहये-दक्षिणाः--दक्षिणान्तरस्यानाज्ञानात् ॥ 
येषां बा-स्थने सा दक्षिणा - स्थानपतत्या तद्धमेखभात् ॥ 
1 हरायै इति दक्षिणा इति-ख. ग. हाय दक्षिणा इति-घ. 

2 साऽस्य दक्षिणा. 3 पुनराधेयं प्रायधित्तिरिति वक्ष्यमाणेन संबन्धः तत्र 
समारूढेषु अभ्रिषु अराणनासोऽभिनाशः यथोक्तमाश्चलायनेन ‡--समषूडेषु चाभनि- 

नादः इति स चारणिनाशो दिविधः शक्तिनाराः खरूपनाश ति । तत्र राक्तिनारो 

मन्थनासामथ्येम्। खरूपनाशस्तु अवदरणदाहदूषणादिनाऽनेकविधः । दूषणं 

मूत्रपुरीषायुपदतिः ; यामधिकरल्य स्मयते “ उपहतानासुत्सगैः ` इति । तदेवं अरण्योः 

उभयविधनाक्ञ पुनराधेयम् । तत्न राक्तिनादोऽनुप्रहमाह भरद्वाजः--“ तत्न च 

लोकिकाम्रावुपावरोहणं स्यात्" हति । खकूपनरोऽप्याह बोधायनः--अपहतन्ननेष्टारणो- 
कस्य च ब्रह्मौदनेनेव प्रतिपदयते । सिद्धमम्मयाधेयं काम ॒नषटेषु वाऽपहतेषु नादिये- 
ताभ्रथपियम् । आधानप्रखति यजमान एवाम्नयो भवन्ति तेस्य श्राणो गाहेपलयोऽ- 

पानेोऽन्वाहायैपचनेोन्यान आहवनीयः काममुपावरह्य जुहुयात् , इति । तथा 
उत्तरारणेसुभयविधनाशेऽप्याह भरदजः-~अथ यद्युत्तरारणिस्समारूढा जीर्येत 

म्यद्ा भआधारारण्या आहृत्येति विज्ञायत इति । आधत्येति--आधारारणि छित्वा 

एकः खण्डः उत्तरारणितेनादर्तव्य इद्यथेः। एवं चाधरारणिखरूपनारे पुनर धेय~ 
भेवेत्युक्तं भवति । आहवनीयादेस्तु समारूढस्य अरणिनाशे पुनर्योनित उत्पत्ति 
मिच्छन्ति स्वयोनौ विदयमनिऽयन्तोत्सादायोगात् । अथासमारूढडेऽो अरणिनशि 
करो विधिः १ किमत्र प्र्टन्यम् १ यथा धरियमाणोऽभ्िरनुगतः अरणी अपेक्षिष्यते; 

तदागद्यभावादाधानं भविष्यति । तथा छन्दोगपरिशिषटे कालयायनः~-' अर्यो 
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(भा) एकस्या अरण्या नाशे क्षये च नष्टः ; उमयसाध्यत्वान्मन्थनस्य 
प्रजोत्पत्तिवरत् ॥ 

(सू) यस्य ` बोभावलुगतावभिनिम्रोचेदभ्युदियाद्वा 
पुनराधेयं तस्य प्रायाधितिः ॥१२।५१।११९१॥ 

(श्र) एकस्या अ-नष्टः- अभिः । 
क्षये चेति-मन्थनासमर्थायाम् ॥ 

[2 प्राश्ितीयक्राखान्नारो कतैग्यस्] 
उभयसा-त्तिवत्- प्राद्धितीयहोमकारात् अरण्योरन्यतरस्य ` 

वा नाशे पक्षहोमादि कत्वा समारूढयोनांशेऽपि पनराधानमेव ॥ 

1 वाकारस्समुचया्थः | उभावियप्रथोः परामशः । अनुगतशब्दसमभिन्य।- 
हारात् । तो च गादंपलयादवनयिौ प्राधान्यात्। निन्नोचनं- अस्तमयः । तद्यमः -- 
अभिहोत्रार्थं विद्रतं अजलं वाऽऽहवनीयं गा्दैपदये च उभौ अनुगतौ अभिसूर्यो 
निन्नोचेदुरदायाद्रा तस्य पुनराधेयं प्रायश्चित्तिरिति । केचित्पुनः अत्राविहूते अ!हवनीये 

केवलगाहेपत्यानुगमनेऽपि उभयसुगतिभिच्छन्ति पश्चाद्धि स तहिं गत इति लिङ्गेन 
अविहतावस्थायां आदवनीयस्य गादेपल्यादुप्रवेशाुगमनात् : तत्त॒ न मृष्यामह ; 
कस्मात् १ उभाव्रित्यनेन तावद्धिरोधात् । न द्येकोऽन्निरुभाविति शक्यते व्यपदेष्टुम् १ न 

च यथोक्ता्टङ्गदाहवनीयस्य गादेपत्यानुभरवेशसिद्धिः । तस्यान्यपरत्वात् । अस्तु वाऽ- 

नुप्वेशः तथाऽप्यनुप्रविष्रेऽयमानुमानिकोऽभ्निः अश्वत्थस्थाभिवत् नाभितद्धेदन्यवदार- 

भाजने भवितुमहेति ; प्रत्यक्षाभ्रिगोचरत्वात्सवांभेग्यवहाराणाम् । यथा ˆ अन्तराभी 

तिष्ठन् यदि गाहंपत्यादवनीयावित्यादि ` कँ च अनुगमनव्यवहारोऽपि प्रत्यश्ाभि- 

नाशे गोचर एव दष्टः; यथा ° यदि पूर्वोऽनुगतः यदि गाहेपत्य आहवनीयोवाऽनुगच्छे- 
दित्यादि । तथा परोक्षग्यतिरे कञ्च ट्टः “ यद्रण्योस्समारूढो नश्येदिति" । किंचेवं परो- 
क्षस्याप्यभेरनुगमनामेच्छतः सनत्राविहृतावस्थायां गाहेपत्याजुगता आहवनीयानुगति- 
प्रायश्चित्तमपि प्रसज्येत । तथा उभयसंसगौत् संसगेभ्रायश्वि्या्यपि प्रसजयितव्यम् । 
तस्मात्सिद्धं न केवलगाहेपत्याुगमनमुभयरानुगमनमिति । न च उभयानुगता- 

बित्युभयाभावमात्रलक्षणेति युक्तम् । सुख्याथसमवे लक्षणाभ्रयणस्यायुक्तत्वात् 
तस्मात् प्रियमणेभयविनादाविषयोऽयं विधिरित्येव सांप्रतम् । एवं च अविहृता- 

वस्थायां केवलगाहंपत्यानुगमने सतेरप्युदयास्तमययोरनुगतिप्रायशित्तमचुद्धर-णम्राय- 
शितं कृत्वा अभिदोत्रहोमः काय इति सिद्धं भवति. 2 होमात् अर-ख.ग. 

ज नो माजा को 
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[कचिदुममनस्वरूपम् । 

(भा) अविहतेऽप्याहवनीये गाहंपत्यानुगमनमुमयानुगमनं पश्चात्स 

तर्हिं गत इति ङिङ्गात् | अभिनिग्रोचन--अभ्तमयः । अनुगमनम् 

विनाशः ॥ 
[सृत्राद्रायान्तरम् | 

गाहपत्याहवनीययोष्यव वाऽनुभतयोः ; तयोः प्रधानत्वात् ॥ 
[सन्यस्घुन्नाश्यायः पक्षान्तरं च) 

गार्हपत्यारणिनासे तस्य नित्यमन्थ्यत्वात् ॥ 

[ग्रणीतीन्ननाद्रास्वरूपम् | 

(र) अविहते-लिङ्गादिति--परणीतस्य विन्स्मार्योनिमाति 

निर्देशात् ॥ 
गार्हपत्या-तुगतयोः--नान्ययोभ्रयोः । “ आाहवनीय- 
[अविशरषनिर्दिषटेषु विरोषपरिग्रहयोगहाङ्कानिससः| 

दक्षिणामरयादिषु चप्युभावनुगतांवित्यविकेषेण श्रुतम् ; तथाऽपि -- 

तयो; प्रधानत्वात्--योनितवेन प्रधानहोभक्तानत्वेन च । 
[भाष्यस्थालयभेदविवरणस्| 

गाईषत्यारणिनाश्ञे-- नित्यवदवक्षाणादिम्यो मन्ध्यलवात् 
तस्येव भभरवदादहते अरणी । अथवा अन्यः प्रकारः ;--गाैपत्यस्थ- 

वारणिनारे पुनराभानामिति ॥ 
तस्य नित्यमन्थ्यत्वादिति--नित्यमथितव्यास्रयरणीषु अभि- 

समारोपणविषये आहवनीयाराणिनाशेऽपि पुनराधेयमिति । केचित्तत्रापि 

1 सदत; परमललन्-म ` भ खलुगमम-ख. च. 3 -5 र्यो 

रिति। आहवनीयदक्षिणामथादिषु । यथप्युभावजुगताविखविरेषेण श्रुतं तथाऽपि 

तयोः प्रभानल्वादिति इति-ख. ग. प्रषानत्त्-घ. 6 नित्यबदपेक्षितत्वाच~ 

ह ग्, 
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(भा) केचिदविेषश्रुतेः सवेत्रच्छन्ति ॥ 

(सू) ` पुनराधेयमित्याइमरथ्योऽयाधेयमित्यारेखन 
आरेखनः ॥ १४॥ २॥ ११९२ ॥ 

एकोनमरे। खण्डिका ॥ 

ह [ऋषिद्धयाभिप्रायः] 

(भा) पुनगेयमित्यारमरध्यमतिः । अपि पुनराघात्यं पुनराषेय- 

मञ्मयाचेयेोक्तेन विधानेनेत्यारेखनमतिः । पनरारम्भाथतात् | 
[पुनराधेय उपदे शपक्षस्थो विषः] 

उपदेशः पुनराधेयेऽन्वारम्भणीया विचयदसि सारस्वतहोमयोः 

परस्ताचतुरहोः प्रथमायां पोणेमास्याम् ॥ 
इति श्री आपस्तम्बश्रौतसत्रधूतंस्वामिभाष्ये 

परथमे पश्च अष्टमः पटलः. 

समाप्तः पञ्चमः प्रन्नः 

क्यः धक जानाम्य 

[11 [ण 

(बृ) गार्हपत्याराणिसम्भवे न पुनराधानाम् । अरणिनाशेऽपि पश्वा हि 

स तहिं गत इति योनिप्राप्िसम्भवादिति । 

केचिद विशेषश्चतेः सर्वतरच्छान्ति--आहवनीयारण्यादिष्वपि 

भस्मस्पष्टाण्दिनारेष्वपीति । 
[3 ऋषिद्धयाभिप्रायावेवरणस्, 

पुनराधेय-खनमतिः--अस्याथः- -पुनराषेय प्रायाशचित्ति- 

सितयस्या्द्वयम् ;--रूषिब्दाथेः पुनराधेयमित्यारमरथ्यमतम् ॥ 
[त
ं 

[0 1 क्य 

1 अलिखनमतप्रददीनेनेव विकल्पकषिद्धौ आद्मरथ्यप्रदशनेन स्वमतसवादः 

ख्याप्यते पुनराधेय प्रति आदरविेषा्थीमति वेदितव्यम् (र). “ दिषु नाशेष्व. 

पीति-ख. ग. ३ इदं विषरणम् ख. ग .-कोशयोन दृदयते. 

&70एणणप्त ̂, १07. 1. 41 
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अम्मयावेयं, याभिः, यत्वा, उद्धन्यमानम्, अपरेण, चित्रियात्, 
समिस, अथ यजमानः, मयि ऋतम्, उपावरोह, भूः, अर्षोदिते, 
यो जाह्मणः, कमण्डटपदे, आनशे, ततः, द्वादश्चगर्तिन, आभ्रयस्व 
छृतं यजमानः, पवमानहर्वीषि, देन्द्रभिम्, यां; चित्तं च, श्वोभूते, 
पुनराषेयम्, एते, आभनेयम् , आमरघाघेयिकीः, एकोनत्रिशत् ॥ 

असयधियम्, अपरेण, मयि, भर्षोदिते, ततः, आभनेयस्य, 
टद्रासम्, पुनराषेयम्, अष्टो ॥ 
[निरि पि 0 

(वृ) यैगिकर्पेण पृनरप्या्ाने करैत्यमित्यािलनमतिः । › सपि 
पुनराषातन्यमिति-पुनराधात्यं जञ्मथयषियप्रकरेणेति पुनरारम्भाथेतवात् । 

इति श्रीकौरिकेन रामाभिचिता कृतायां धूतैस्वामिभाष्यकृततौ 
पश्मे नन अष्टमः प्रर, 

समाप्तः पमः प्रषः, 

०001 

1 सव पिरय. अयम 
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इमां नयः कृणुत 
इमां प्राचीसुदीचीम् 
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उत्तरयोः का 474 | उपस्प्र्योदकाय 248 
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रेन्द्राञ्चमेकादशक 
क 

ओमित्युचोदि (इक 
ओषधयः पूतीकाः 
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क्षोभे वसानौ जाया 
ख 

खादिरः पाडाद् वा 
खादिरस्ख्चवः 
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् 396 
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चितस्स्थोभ्वैचित 185 
चिन्त च चितसिश्धेति पुर $€ 
चिन्ताय स्वाहा चिच्ये 567 
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जश्लभ्यमानोऽयुबरू 377 
जमदश्चीनां वु प्चावन्तम् 219 
जातं यजमानोऽभिध्ा 518 
जासचुदन्ने घारथमाण 627 
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जुद्टामुपस्तीयं सवे 282| तस्य याथाकामी प्रक्रमे 301 
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ज्योतिष तन्तवे त्वाऽसा 426 | तस्याग्न्याघधेयवत्कस्पः 600 
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तमाज्येन सतप्ये 240| तुभिरसि गायत्रं छन्द 894 
तमुद्यच्छतोऽज 528 | तेजसे त्वेत्यपादाय 178 
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यदि प्चकपाखो गा 
यदि पश्चौदुम्बसणि 
यदि पाच्यं निचपेत् 

यदि प्रमन्तो व्याहरेत् 
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यदि स्वैमोपासनमा 
यदीतराणि न विधेर्न 
यदु्नन्तो जिहि “सिम 
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;19 ` यस्मिन्नश्चतेऽधि 
{64 ¦ यस्य चोभावनुग 
616 ` यां दरैचतां यज्ञे (इ) 
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502 , थां से अश्र उत्सीदतः 
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625 | था यजमानस्य पली 
386 | यावत्यः कुम्भ्यस्ता 
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ये सजातास्समनसो 
येषां पशना पुम् 
यो अश्वत्थद्दसीगभं 
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वाषटित्यके समाम इ) 5: 
विच्छिनद्मि विधुतीभ्याम् 301 
विश्षायते च ऋषे क) 141 
विक्षायते च श्रध्य (इ) 466 
विक्ञायते चेडो (इ) 460) 
विते मुश्चामीति ५1; 
विद्यदसि विधम 58 
विपरीतौ परि्राहया 159 
विभक्तिमुक्छरा प्रया 617 
विशाखयोःप्रजाका 45 
विदो यन्ते स्थं हति 184 
विष्य शुभूषन् यजेत 224) 
विष्णुश्छमान् विष्ण्वतिक्रमान् 421 
विष्णुस्त्वाक्र स्तीत 114 
विष्णोःकमोऽसीति 40 
विष्णोद्धायोरितिष्राम् 414 
विष्णोःस्थानमसीति 202 
विष्णोःस्तूपोऽसीत्य :36 

2 14 

विष्णोःस्थाने तिछठामी (ई) 4:7 
विष्णो हव्यं रभस्येति 9 
वीणातूणवेनेन 216 
वीतिष्टोर त्वा कव इति 1: 
बीनोव्मसु पिण्डेषु नन्मे चः 7५ 
चिति बृश्चमे 4:६1 
वेदसपस्थ आधाया 4.28 
वेवमुपभ्तं रत्वा 268 
वेदिवैर्दिद्श्त°्हधिः 410 
वेदेन ब्रह्मयजमानभागमौ 24४ 
वेदन भस्मरमृज्य 187 

आपसतम्बश्रौतसन्राणां 
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वेदेनाि चिरुपवाञ्य 
वरेदौऽसी नत्व “होना 
वेद्यां चणमपि 
सौपादित्थकरे वाश्च (ड) 
वैश्वानरस्य रूपं परथि 
दीहीन् यचान्वा 
व्यावृत्काम इत्युक्तम् 
व्याहरे 
व्याहतीभिरन्वाधानयेके 
व्याहृतीर्घा जपेत् 
व्यहृती िरूपसा 
उयाहृतीभिरेवोद्रीधम् 
व्याहतीभिदैर्वीष्यासा 
व्यातीस्सपेराश्षी 
व्युषण्वा 

दा 
रोय्वन्तं घाऽ.ऽषश्नीये 
श्ातभ्रशिस्सि घानस्पत्यो 
हातमानं दरणम् 
शाधवत्यौ सयास्ये 
द्रास्कैरेतां यश्म् 
शिशिरस्सा्वैषारभेक 
युक्त्वा शुक्रायाःमति 
दरुः प्रच्छन्नाग्रम् (दइ) 
श्युकमसी तश्रथमस् 
हुदधा अपस्सुप्रपाणे 
छ्युस्व्ात्पादेक परिवास्य 
शेषेण श्रवायाभू 
ईव आधास्यमानःपन 
दमेतोऽर्यो.ऽविष्धिश्नाक्षो 
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वर्णक्रमैण स्वी 

मू. प्र 

इवोभूते पोणमासेन ९94 
ष 

षद ङ्ृत्वो द्वेष्यस्य 5.27 
प्रश्िश्चाध्वयों (इ) 448 

स 
सक्रामेसक्ामे वजम् 311 
सज्ानाथां यावापुथि 266 
सतिष्ठते ददेपूणेमा 289 
सततमन्वाहेतिसा (इ) 441 
सतिषठते दाक्षायण 840 

2) पिण्डपितृयक्षे {4 

सनयतःपदासं 20 
स्रेषान् इयन्ति 553 
सब्रह्यणा पृच्यस्यति 147 
संभदादितीयम् 240 
संयज्ञपतिरारिषेति 418 
सयावःपियास्तयुव 519 
सवत्सरं पराध्य 607 
संवत्सरे पर्गत 56 
सवपन वाच यच्छति 1:38 

सविरान्तां देवी 112 
संस्थाप्य पौणमासीम् 300 
सतं उत्करः 16823 

संकृदुपस्तीयं दिय 248 

संकृत्फटीकरोति 62 

सयो वा सद्यस्काखा 100 

सप्त ते अये समध . 615 

सप्तद रासामिधेनीको 30 
११ सिेच्य १ 569 

सम मृठेजहा 185 
20 ए प्रौ. ४01. 1 

सू. 

सम बिर चारयमाणो 
समवदाय दोहाभ्याम् 
समानजातीये 
समानतन्माणि नाना 
समातन्छमेफे स 
समानमत ऊध्वम् 
समायुषा सप्रजये 
समारभ्योभ्वों अध्व 
समानवनन्तगमे 
समावप्रच्छिन्नाभ्रौ दर्भो 
समित्सु तिस्रो वत्सतरी 
समिच आदधातीत्येके 
समिधा दुषस्यतेत्येषा 
समिद्धो अथच आदते 
समिद्धो अने मे दीदिदि 
समुद्रादुभिर्मधु 
समुद्धतस्याञ्चीध्र 
समूरानासतेऽम् 
समूहन्तयञ्चचगारम् 
सवैकामो वा 
स्वैमाभ्ेयं भवति 
सवैजैवमाश्चतप्रत्या 
स्यैज पुरस्ताद्या (इ) 
स्वमप्योपासनमा 
सर्व दत्वा देव बारह 
सर्वाणि नित्यवदेके 
सर्वान् वा बाद्यणः 
सर्वान् वैकषध्यम् 
सर्वेष्वामन्बणेष्वेवम् 
ख वै खलं वालिनो (इ) 
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सव्य जास्याच्यानाच्य 
सदक्रायामःश्चटोत्न 
सहस्रचन्टछा विचय 
सहाभ्चऽथना जायस्व 
साकं परस्थायीयेन यजेत 
साश्चाय्य पाय्ाण पर्चा 
सामिघेनीभभरत्युपाश्य 
सामिधेनी चवृद्धो 
सामिधेनीरनूच्य (इ) 
सा मे सल्यारीरत्याशी 

, शीर्दरवान् 
सा या प्रागुदीची 
साविश्रेण परिगर्ट 

9: दाभ्या 

सा विश्वायुरित्यत 

साहे समृद्धा पुरोत (&) 
सिकतानामध देधम् 
सिं दमिश्स्सन्तिषएते 

सीदति होता 
सुगाहैपत्यो पिदहश्न 
सुयमे मे अद्य 
सुवरभि विष्येषमिति 
सयैस्त्वापुरस्ता 
सूर्योढमतिथिम् 
तोमस्याहं देव 

्. घ्. . 

(16 | सोमायरायुबृहि 
141 | सोभैन त्वा तनच्मी 
10) | सोमेन यक्ष्यमाणो 
91 | सोऽयं ददरीपृणो 

1. | सोऽमैव विहित 
६1 | स्थाद्यां पिण्डान् समव 

6.16 | स्फ्यश्च कपाच्छानि चेति 
४% | स्योनं ते सदनम् 
444 | स्कलमाजेनान्यद्धि 
4५05 | खग्भ्यां स्वाभ्यां चा 
41: | समच्यग्राण्युपापाय्य 
2८ | सच्यमन्वारभ्य 

446 | स्तुच्यमाध्रारमभि 
12; | सत्रेण पार्वणौ होमो 
‰) | स्रवेण पणीताभ्य 

45४ | खननेणाज्यसान्नाय्य 
;10 | सवेणाज्यस्थास्या 
62 | स्वरत इरिणे नावत् 
567 | स्वगौक्षामो दशपू 
811 | स्विष्टङृद्धक्चषश्चन 
572 
88 ह 
607 | हविनैवेपण वा 
628 | हविदशेधाचुद्धास्यापि 
८26 | हविष्छदेहीति जा 
214 | हस्तेनोपवपतीति 
521 | हस्ते यः कामयेत् 
201 | हि त्य वाग्यतः सि 
118 | इते सायम्चिष्टोते 
162 | इत्वाभिप्राणिति 
596 | होतरूपाथ्युनाम 
414 । होतेडयाध्वयैम् 
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परिवास्य 
म्नः | 

व्यव. 
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सिद्धादि च 
ओषङ्दधेप्य 
डवौषडित्यु 
स्मादिडोपहतो 
व्यथविधानात् । 
विंशिष्योप 
भूता्चिसं 
कोयुपूतः 
विद्युद्धष्टयोः 
गुहाकार 
भरन्तः रातं जीवेम 
पहत्ये 
प्रजाभ्यः 
दराकटानि पञ्च 
मदन्तो 
पणेस्सोम 

तूष्णीम् 
पर्णेक्योप 
यदुपादणो 
समरामि 
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सूर राजकीय पराच्यकोरागरि परिष्कृत्य देवनागराक्षैः संमुद्रय प्रकाशिताः 

संस्छेतम्रन्थाः 

ग्रन्थनाम मूस्यम् 

रू, आ. 

* ] आपस्तम्बगह्यस्त्रम् , सुदशनायप्रणीवतात्पयैदश- .. 1 1: 

नाख्धमाष्यसदितम् . | 

* 2 आपस्तम्बयक्षपरिभाषास्म् ; हरदन्तकपरदिंस्वामि- ~. 1 0 

भाष्याभ्यां सहितम् . 

#* : माधवीयधातुवु्िः (अदादि-दिवादि-जुहोस्यादयः) ~ 2 

» ५ कैन्तिरीयसदहिता, सस्वरचिह्वा सपदपाडा श्रीमद्कः 2 8 

भास्करीयन्ञानयन्ाख्यभाष्यसहिता चः भ्रथमः 

संपुटम्. 
सतिरीयसदिता, सस्वरचिह्वा सपदपाटा श्रीभटः -“" 2 8 

भास्करीयक्षानयज्ञाख्यभाष्यसहिता 
चः द्वितीय 

संपुटम्. . 

* 6 वुद्धिणामूरतिंस्तोत्रम् ; सुरेभ्वराचायैटीकासदितभ् -“ ¦ 4 

« प॑ तैतननिरीयसदहिता, सस्वरचिह्ना सपर्दपाठा भट > 0 

मास्करीयक्ञानयज्ञाख्यभाष्यसहित
ा च, ततीय 

१ 

सपुटम् - ॥ 

* & श्रीभगवद्वीता, श्रीरकराचाये
माष्यसदहिता ... ५ 12 

* 9 चत्तिरीयसदिता, सखस्वरचिषय॒सपदपाठा अङ 3 0 

भास्करीयङ्ानयक्ञाख्यभाष्ययुता 
चः चतथ 

स्पुटम् . 

न
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कपत ङ्धिता अन्था; संमति िक्रयायात्र नोपलभ्यन्ते, 



ग्रन्थनाम ङ, भ, 

५10 मण्डटव्राह्मणापनिषन ध ४ 0: 
11 सौन्दयैलष्टमी | ५ 8. 
*12 तैननिरीयसहिना. सस्वग्चिद्वा सपदपारा भद्रः > 

भास्करीयश्षानयन्नाख्यभाप्यसहिता च, पञ्चमः 
सपुटम् . । 

५1 + ^ दृदामसपुरम् ... ; 0 
५14 ८ „ पक्रादुदासपुरमः .. : 0 
+*15 भआपस्तम्बध्मसूत्ं हर्द साचा््रणीनोज्वलार्य- ... 1 19 

| वृत्तियुतम् . 
*16 तैततिरीयमषहिता, मस्वरचिह्ा सथपदप्राशा भह . ; 0 

भास्करीयक्षासयन्नास्यभाष्यसदहिता च. अश्रमं 
सपुटम. 

ष १ ^ नवम मधुरम ५ 
५] ढादह् सपुरम 1 19 
५1४ श्रीदकराच्ायेयस्थाचरी, प्रथमसंपुरम, ।श्रीषधि | 1 

स्णुसहम्ननाम-सनत्सजानीय भाच्यमे ) 
` 20 ,  दितीयस्षपुटम् . । शपसोक्षानृभृतिः, .... 1 4 

श्रनन्छोकी, हरिस्तुतिः, दद्राश्छोकी च) 
# „ दतीयसपुटम, (उपषेहासषश्सी गचद्- ... २2 0 

पद्योभयान्मिक्रा, रामतीर्थव्यासख्यायुता ' | 
# “ = चतुश्रसपुटम् , । भात्सषोघध धिचचैकः ... 1 । 

चूडामणि -चाकयघरतति -स्थात्मनिरूपण - योय 
ताराघत्ली-समेयेव्ान्तसिद्धान्मसारमेग्रहाः. 

“23 माधवषीयधातुवुत्तिः भ्वादौ प्रथमसेपुटम् 3 ¢ 
५24 , द्वितीयसपुखम् ‡ ॥ 
"५५ मौघ्रप्रवरनिबन्धक्रदम्म् ‡ ^ 
“26 कैचिरी्ारण्यकम् , सस्परविद्म , भट्भास्कसोय | {५ 

भाण्यसहितस् , प्रथमसपुडम् (1-4 पक्षाः). 
मतग [0 

एतन्निह्ाङ्किना पन्थाः सप्रति विक्धयामात्र नोपलभ्यन्त, 
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श्रन्वनाम 

तेन्तिमेयारण्यकम् . सस्षरचिह्वम् , भट्भास्करीय 

माष्यसदहितम् , द्वितीयसपुटम् (5-6 पशनो). 

पका्चिकाण्डः सस्वरचिह्ः. इरद्तीयमाष्यसहितः 

तै्तिरीयारण्यकस्, सस्वरचिहे, भद्भास्कगीयः 

भाष्यसहितं ततीयसपुटम् ((-६ प्रश्नौ). 

ब्रह्ममीमांसा, ्रीकण्टभाष्यसहिता 

माधवीयधातुवृत्तिः, स्वादिमारभ्य संमच्रा 

बोधायनगृ्यसूचस्. सपरि शिष्ट (प्रथमसुद्रण) 

तत्तिरीयप्रातिशाख्यम्, (वेदिकाभरणन्निभाष्य- 

रल्लाख्यन्यासख्याद्वययुतम्. 
ब्रोधायनध्मसूत्रस्, मोविन्दस्वामिषिवरणसमे- 

तसम्. 
भाट्ूदीपिका, प्रथमसपुरम् (तृतीयाध्याये तुराय- 

पादान्ता). 

तत्तिरीयन्नाह्यणम् , सस्वगचिद्धम् भहृमास्करीय- 

भाभ्ययुतस. 

कोटलीयमथेश्षाल्लम् , (पथममुद्रणम्) 

त्ैन्तिरीयव्राह्यणम् ›, सस्वरचिह्वम् , भद्भास्करीय 

आष्यसहितम् (तृतीया्टके 1-1 प्रश्चाः). 

श्रीमद्रह्यमज्ञभाष्यम् : आनन्दतीर्थीयम् , तच्वप्रका- 

रिका-चन्दिका-प्रकारसदहितम् 1 स. 

आाद्दीपिका, द्ितीयस्पुटम्, (ततीयाध्याये पञ्चमः 

पादभ्रभति सप्तमाध्यायान्तम् ). 

खादिरगरह्यसूत्रम्, रुद्र स्कन्दीयवृत्तिसहितम् 

ैन्तिरीयन्राह्मणम्, सस्वरचिहम् , भट्मास्करीयः 

भाष्ययुतम् (तृतीयाटके 8-14 प्रक्नाः,. 

स्मृतिचन्दरिका याक्शिकदेवणभद्कृ
ता, सस्कारकाण्डः 

‡ 

११ 
†&.। 

आदक काण्ड | 4-3-21 ८ ९ 

गः एतन्रिह्वाद्धिता ्रन्थाः सप्रति विक्रय्ात्र नोपलस्यन्ते, 
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स्मुति्ीदका याशिकनेवणमद्कृता, व्यवहारकाण्डे ... 
परथमसपुरम्. 

भाट्टदीपिका, तृतीयसपुटम् । अष्माध्यायपभरनि 
गरामे 1 पाद्ास्ता). 

श्रीमह्ह्मसन्न माष्यम्, आनन्दवीर्थीयम् . तत्वप्रका- 
शिका-चन्दिका-पकाशयुतम्, 11 स. सम 
न्वयाधिकरणप्रभति आकाश्ाशधिकरणान्तम्,. 

स्मरतिचन्द्िक्ा. याक्षिकटेवयणभद्कता, व्यवार- 
काण्डे चितीयसंपुटस. 

माटृदीपिका, खण्डदेवकृता, चतुथसंपुरम् (दक्रामा- 
ध्याये पञ्चमपादप्रभ्ति समप्रा, 

गोतमधमैखत्रम्, मस्करिभाष्ययुतम् 
भलङ्कास्मणिहारः, प्रथमरसंपुयम् (समासोक्ध- 

लङ्गासन्तः). 
स्पतिचन्द्रिका, याक्तिकरवणमदट्सा, भाद्धकाष्डः 
श्रीमद्रखमस्त्र भाष्यम्, मानन्दतीथीयम्, तत्वध्का 

दिका-चन्दिका-धकाद्रयुतस्, 117 से. (्राणा- 
धिकरणश्रभनि प्रथमे दवितीयपकाम्त). 

कौटरीयमथद्यासम् (द्धितीयसुव्रणस्) 
योधायनगरहयसत्रम्. सपर दिष्टम् ५९ 
स्यतिचन्दिका, याज्िकरेषणभदह्कृता. माोख- 

काण्डः, 
तैनतिरीयग्राह्मणस्, सस्वरचिहम्, भद्मास्करीय- 

क्ाचित्कसायणमाष्याभ्यां युतम्, द्वितीया 
ष्कम्. 

अलङ्कारमणिहारः, दितीयसथुडम् (परिकगारङ्कार- 
प्रभृति माखादीपकारङ्काराम्तः). 

कक 

* पतश्िहाङ्धिता अन्था; सप्रति बिक्षयायात्र नोपडम्यन्ते, 
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अन्यनाम 

श्रीमद्रह्यसुश्रभाष्यम् , आनम्दतीर्थीयम्. तच्वप्रका- 

शिका-वन्दिका-प्रकादायुतम् , 1४ सं. (प्रथमा- 
ध्याये तृतीयपादे आदितः अपश्द्राधिकरणान्तम्,. 

काव्यप्रकाद्ाः, मम्मरखमद्ररतः, माणिक्यचन्दरङ्त- 

सङ्केताख्यरीकाय॒तः. 
आयचैदसून्नम् , योगानन्दनाथमाष्यसदितम् 
अङरकारमणिहारः, सृतीयसपुटम् (सारारकारभर- 

भरतिहेत्वरुकासान्तः). 
विद्यामाधवीयम्, विष्णुश्शमैकृतसुहतेदीपिकारीः 

कायुतम् 1 स. (1-5) अध्यायाः ). 

कोटङीयमथेद्ाखम्, (वतीयसुद्रणम्) ... 
अथह्याख्पद सूची भरथमसपुरम - 

9) द्वितीयसपटम् ^` 

वि्ामाधवीयम्, विष्णुदामेकत मुहतैदीपिकाटीका- 
युतम् 11 स. (6-10 अध्यायाः). 

अथद्ाखपदसुची, ठृतीयसपटम् , 
;, प्रथमसपुरखम् 

विद्यामाधतीयम्, विष्णुशमेङृतसुदटतैदीपिकाटी- 

कायुतम् 171 स. (11-15 अध्यायाः). 

सरस्वतीविरासः, न्यवहारकाण्डः `. 
अदकारमणिषहारः, चतु्थसंपुटम् (रसवदंखुकारप- 

भ्रति समग्रः). . 

शयु 9 कप्य क करचिन्दीय भ 

खन्दरराजीयन्याख्यामिस्सहितस्- 
तर्कताण्डवम्, व्याखयतिकृतम्, न्यायदीपाख्य- 

व्याख्यायुतस्, प्रथमपरिच्छेदः. 
अद्वैतसिद्धिः, मधुसृदनसरस्वतीरृताः गुरुचन्द्ि- 

कराटीकायुता, 1 स. (प्रथमपरिच्छेदे विश्व 
). 
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द्र्धनर्म 

तस्वमुक्ताक्रलखापः. वेवान्ताच्रयकृत-सर्वाधरसिखि 
तद्याख्यानन्देदायनीभावपकराक्षाथ्यां युन, 
प्रथमो जहव्रन्थमरः. 

तक॑ताण्डवम् , व्यासयनिषतम् , न्यायदीपाख्य- 
व्यारग्यायुकम्. [{ स. (दितीथ परिरुखते चरिधि- 
वाद्रान्त). 

धदेतसिद्धिः, मधुसृधनमरस्वतीष्ृता, गुरूचन्द्रिका- ... 
दीकायुता 11 सं. प्रथन्परिच्करेदे असतस्माध- 
कल्योपपलिध्रथनि अयिद्याप्रतिमार्कश्युपप 
्तिपयेस्ता, 

तकैताण्डयं न्यायदीपास्यव्याख्यायतम् {11 स. 
वदैततिद्धिः गुरुखन्दिकोपता, 111 सपरम् 
तस्वमुक्ताकलापः. वेदान्ताचागरकृत स्यौ धसिचि- 
, तंद्यास्यानन्ददायिनीमावयक्राकाभ्यां युतः ¡1 स. 
तकंताण्डवे, न्यायदीपाख्यव्यास्यायुतम्, 1\* स. 
काकयाथैरले सुवर्णसुद्विकास्यव्यास्यासमलङ्कुतम्, 
अीमदुमास्वामिविरसितं नस्वाश्रसत्रम. सुः 

बोधास्यब्ुन्तियुतम,. 
॥ङ्करखायैषिरदिता लक्ष्मीधरध्यार्यासमलरषा 

सौन्दर्यलहरी, भआासनोपनिषस मास्करसाञ- 
भाष्यसषिता, देषीपश्चस्ततषी च. 

प्ीदेदान्वाचायेविसचित याषद्षाभ्युद्रयम, श्रीम् 
प्यय्यदीश्िकेन्य्रविरन्िसव्याश्या समल्ङ्कतम् 
सर्गाः 11६. | 
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